Міністерство фінансів України
Звіт
щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
за ІV квартал 2018 року
Найменування завдання
35. Оновлення законодавства у
сфері
протидії
легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму
та
фінансуванню
розповсюдження зброї масового
знищення у зв’язку із змінами
актів права ЄС

Найменування заходу

Прогрес виконання заходу у звітному періоді

Юстиція, свобода, безпека, права людини
1) розроблення та подання на розгляд 1)Виконано. Міністерством фінансів України листом від
Кабінету
Міністрів
України 06.12.2018 № 11010-02-3/32145 подано на розгляд Кабінету
законопроекту
щодо
внесення Міністрів України проект Закону України «Про запобігання та
відповідних змін до Закону України “Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
фінансуванню
тероризму
та
фінансуванню
запобігання та протидію легалізації шляхом,
розповсюдження
зброї
масового
знищення».
(відмиванню)
доходів,
одержаних
злочинним
шляхом,
фінансуванню 12.12.2018 Кабінет Міністрів України підтримав розроблений
тероризму
та
фінансуванню Мінфіном законопроект «Про запобігання та протидію легалізації
розповсюдження
зброї
масового (відмиванню)
доходів,
одержаних
злочинним
шляхом,
знищення”
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення», спрямований на комплексне удосконалення
національного законодавства у сфері фінансового моніторингу.
19.12.2018 Проект Закону про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню)
доходів,
одержаних
злочинним
шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення зареєстровано у Верховній Раді України за
№ 9417.
2)
опрацювання
законопроекту
з 2) Виконується.
В червні місяці 2018 року, в рамках технічної допомоги
експертами ЄС
проекту USAID «Трансформація фінансового сектору в Україні»,
міжнародні експерти Beverly E. Loew та Maud Bokkerink провели
аналіз проекту Закону.
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449. Створення відкритого та
ефективного механізму співпраці
між митними органами та
суб’єктами господарювання

В своєму звіті вони відзначили, що при доопрацюванні
проекту Закону Мінфіном було докладено значних зусиль аби
гармонізувати його з вимогами ключових міжнародних
стандартів у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню
тероризму. Законопроект в цілому відповідає міжнародним
стандартам, але разом з тим експерти надали рекомендації до
деяких окремих положень проекту Закону, які були повністю
враховані Мінфіном при його доопрацюванні.
07.12.2018 Мінфін надав проект Закону Європейській комісії для
перекладу та отримання висновку Сторони ЄС, щодо виконання
Україною зобов’язань з приведення національного законодавства у
відповідність із четвертою Директивою (ЄС) 2015/849 та норм
Регламенту (ЄС) 2015/847.
3) забезпечення супроводження розгляду 3) Виконується. Проект Закону про запобігання та протидію
Верховною
Радою
України легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
законопроекту
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення зареєстровано у Верховній Раді України
19.12.2018 за № 9417.
Станом на 27.12.2018 законопроект опрацьовується в Комітеті з
питань фінансової політики і банківської діяльності.
Митні питання
розроблення, видання та реєстрація в Виконано. Механізм співпраці між митними органами та
Мін’юсті
наказу
Мінфіну
щодо суб'єктами господарювання включає наступне:
механізму співпраці між митними - взаємодія органів доходів і зборів з суб’єктами підприємницької
органами та суб’єктами господарювання діяльності, іншими органами державної влади, органами місцевого
самоврядування (ст.ст. 558-562 Митного кодексу України);
- міжнародне співробітництво з питань державної митної справи
(ст.ст. 564-567 Митного кодексу України, наказ ДМСУ від 6 липня
2005 року № 639 «Про затвердження Порядку направлення запитів
Державної митної служби України до митних служб іноземних
держав або їх інформування»);
- укладання меморандумів про взаємодію між ДФСУ та
асоціаціями суб’єктів господарювання. На сьогоднішній день
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450.
Розроблення
проекту
концепції
реформування
державної митної справи на
підставі
митних
прототипів

укладені меморандуми з такими асоціаціями:
(1) Асоціація імпортерів фруктів,
(2) Асоціація «Українські імпортери побутової електроніки»,
(3) Асоціація «Підприємств інформаційних технологій України»,
(4) Асоціація «Міжнародне об’єднання виробників, експортерів і
імпортерів кріплення «ФАСТЕКСІМ»,
(5) Асоціація Українських імпортерів риби та морепродуктів,
(6) Асоціація «Всеукраїнська асоціація імпортерів м’яса та
м’ясопродукції»,
(7) Федерація роботодавців України,
(8) Українська асоціація підприємств легкої промисловості
«Укрлегпром» та Всеукраїнськє об’єднання роботодавців
підприємств легкої промисловості «Укрлегпром»,
(9) Всеукраїнська Асоціація автомобільних імпортерів і дилерів,
(10) Громадська організація «Українська асоціація виробників»,
(11) ДП «Укрпромзовнішекспертиза»;
- реалізація громадянами України наданого їм права вносити в
органи державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх
статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати
недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і
громадських органів, а також забезпечення можливості для участі
в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на
поліпшення роботи органів державної влади і місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від
форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів
та відновлення їх у разі порушення (врегульовано Законом України
від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян» та
Законом України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до
публічної інформації» (без змін).
1) розроблення проекту нової редакції 1) Виконано. Розроблений Мінфіном та внесений на розгляд КМУ
концепції
реформування
державної (лист від 28.03.2017 № 11100-03-3/8298) проект розпорядження
митної справи відповідно до митних КМУ "Про схвалення Концепції реформування системи органів,
прототипів (Custom Blueprint)
що реалізують податкову та митну політику", схвалено відповідно
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(Custom Blueprint) в новій редакції

до пп. 7 п. 4 протоколу № 25, оформленого за результатами
засідання КМУ від 29.03.2017(без змін).
Мінфіном за участі народних депутатів України,
представників ДФС, бізнесу, експертного середовища і
громадськості з метою реалізації схваленої Урядом 29.03.2017
Концепції реформування системи органів, що реалізують державну
податкову та митну політику, підготовлено проект Плану дій з
реформування митниці, який був розміщений на офіційному сайті
Мінфіну для публічного обговорення. Проект Плану готувався на
підставі митних прототипів (Customs Blueprints) та передбачає
реалізацію детального переліку заходів в рамках 19 митних
напрямів.
Водночас, протокольним рішенням КМУ від 11.01.2018 № 1
рішення про схвалення Концепції реформування системи органів,
що реалізують державну податкову та митну політику від
29.03.2017 було скасовано.
24 травня 2018 року доопрацьований проект Концепції
реформування системи органів, що реалізують державну
податкову та митну політику було повторно подано на розгляд
Уряду, однак Кабінетом Міністрів України не розглядався.
На засіданні Кабінету Міністрів України від 27.12.2018
прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
схвалення концептуальних напрямів реформування системи
органів, що реалізують державну податкову та митну політику»,
згідно з яким з метою запровадження ефективної організаційної
структури, що побудована за функціональним принципом,
відновлюється управлінська вертикаль Державної податкової
служби та Державної митної служби, що спрямовано на якісне
та вчасне виконання покладених на такі органи обов’язків.
З метою здійснення аналізу пропозицій щодо реформування
системи органів, що реалізують державну податкову та митну
політику, та плану заходів щодо реалізації пріоритетних напрямів
їх реформування постановою Кабінету Міністрів України,
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2) опрацювання проекту нової редакції
концепції з експертами ЄС

3) подання на розгляд
Кабінету
Міністрів України проекту акта Кабінету
Міністрів
України
про
схвалення
концепції щодо реформування державної
митної справи відповідно до митних
прототипів (Custom Blueprint)

456. Запровадження

механізму 1) розроблення та подання на розгляд
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прийнятою на засіданні Кабінету Міністрів України від
27.12.2018, утворено міжвідомчу робочу групу з питань
реформування системи органів, що реалізують державну
податкову та митну політику
Таким чином, підготовлений раніше проект Плану дій з
реформування митної справи планується актуалізувати з
урахування прийнятих Кабінетом Міністрів України нормативноправових актів.
2) Виконано. Концепція реформування державної митної справи
відповідно до митних прототипів (Custom Blueprint) а також План
дій з реформування митниці опрацьовані з експертами ЄС. Лист
Представництва ЄС в Україні від 18.09.2017 № Ares (2017)
4539493 (без змін).
3)Виконується. Розроблений Мінфіном проект розпорядження
КМУ "Про схвалення Концепції реформування системи органів,
що реалізують податкову та митну політику", опрацьований з
експертами ЄС, схвалено відповідно до пп. 7 п. 4 протоколу № 25,
оформленого за результатами засідання КМУ від 29.03.2017.
Мінфіном за участі народних депутатів України,
представників ДФС, бізнесу, експертного середовища і
громадськості та з метою реалізації схваленої Урядом 29.03.2017
Концепції реформування системи органів, що реалізують державну
податкову та митну політику, підготовлено проект Плану дій з
реформування митниці, який був розміщений на офіційному сайті
Мінфіну для публічного обговорення. Проект Плану передбачає
реалізацію детального переліку заходів в рамках 19 митних
напрямів.
Плану дій з реформування митної справи планується
актуалізувати з урахування прийнятих 27.12.2018 Кабінетом
Міністрів
України
нормативно-правових
актів
щодо
реформування системи органів, що реалізують державну
податкову та митну політику.
1) Виконується. Розроблено проект Закону України «Про спільний

гарантування
платежів,
застосування комплексної гарантії
відповідно до вимог Конвенції про
єдиний режим транзиту

Кабінету
Міністрів
України
законопроекту про внесення змін до
Митного
кодексу
України
щодо
гарантування платежів, застосування
комплексної гарантії відповідно до вимог
Конвенції

2)
опрацювання
експертами ЄС

законопроекту

режим транзиту» (щодо імплементації положень Конвенцій про
спрощення формальностей у торгівлі товарами і про єдиний режим
транзиту в українське законодавство відповідно до зобов’язань
України, закріплених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС),
в якому зокрема містяться і положення щодо механізму
гарантування.
Листом Мінфіну від 31.05.2018 № 34030-04-3/14641 законопроект
надіслано Кабінету Міністрів України для передачі Стороні ЄС для
отримання експертної оцінки.
За результатами 3-го засідання Комітету асоціації Україна-ЄС у
торговельному складі (22-23 листопада 2018 року) сторони
домовились про продовження строків адаптації митного
законодавства України до Митного кодексу ЄС до кінця 2019 р.
Пропозиції щодо внесення змін до Плану Заходів додаються.

з 2) Виконується. Листом Мінфіну від 31.05.2018 № 34030-043/14641 законопроект надіслано Урядовому офісу координації
Європейської та євроатлантичної інтеграції для передачі стороні
ЄС для отримання експертної допомоги.
Текст законопроекту перекладено на англійську мову та надіслано
Представництву ЄС в Україні.
За підтримки Європейської комісії 26-27 вересня 2018 р. у м. Києві
проведено міжнародний семінар для країн Східного партнерства
“Приєднання до Конвенції про єдиний режим транзиту ˮ, на
якому обговорено міжнародний досвід такого приєднання,
представлено прогрес України у даному напрямку протягом 2018
р., узгоджено основні спірні питання щодо функціонування двох
транзитних систем на першому етапі запровадження положень
Конвенції про єдиний режим транзиту та отримано практичні
рекомендації щодо запровадження проекту, обговорено основні
положення законопроекту “Про спільний режим транзиту ˮ.
За результатами опрацювання законопроекту “Про спільний
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режим транзиту ˮ експертами Європейської комісії надано
коментарі, які відпрацьовані в частині порядку здійснення митних
формальностей. Доопрацьована версія законопроекту в цій
частині перекладена на англійську мову та надіслана разом із
відпрацьованими коментарями через дипломатичні канали МЗС
експертам Європейської комісії (лист Мінфіну від 13.12.2018
№ 34040-06-5/33065). Наразі Мінфін відпрацьовує коментарі щодо
процедур визначення сум так званого «митного боргу»
(податкового зобов’язання/боргу з митних платежів) та його
гарантування.
Україною розроблено оновлений проект Дорожньої карти
приєднання України до спільної транзитної процедури ЄС/ЄАВТ,
яка відображає необхідні кроки для запровадження нормативних
змін, розгортання необхідного ІТ-рішення та навчання
співробітників митниці, проходження комплексної оцінки та
приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту.
Оновлену редакцію Дорожньої карти було обговорено та
узгоджено з експертами ЄС в режимі відеоконференцій,
проведених за підтримки Делегації ЄС в Україні, та затверджено.
На засіданні Комітету асоціації Україна – ЄС у торговельному
складі (22-23 листопада, м. Київ) Стороною ЄС підтримано
необхідність здійснення кроків, передбачених оновленою
Дорожньою картою приєднання України до спільної транзитної
процедури ЄС/ЄАВТ.
Також 06.09.2018 за № 2530-VIII Верховною Радою України
прийнято Закон України “Про внесення змін до Митного кодексу
України та деяких інших законів України щодо запровадження
механізму “єдиного вікна ˮ та оптимізації здійснення
контрольних процедур при переміщенні товарів через митний
кордон України ˮ.
Цим Законом, зокрема, запроваджується можливість тестового
7

470. Встановлення механізму
визначення
курсу
валют
відповідно до вимог Конвенції про
єдиний
режим транзиту та
визначення
вимог
щодо
опублікування інформації про
обмінний
курс
валют
для
здійснення митних процедур

476, 480-501, 503-513, 515-553
Щодо імплементації Регламенту
(ЄС) 450/2008 (скасований та
замінений
Регламентом
(ЄС)
952/2013)

3) забезпечення супроводження розгляду
Верховною Радою України
законопроекту
1) розроблення та подання на розгляд
Кабінету
Міністрів
України
законопроекту про внесення змін до
Митного
кодексу
України
щодо
механізму визначення курсу валют
відповідно до вимог Конвенції
2)
опрацювання
законопроекту
з
експертами ЄС
3) забезпечення супроводження розгляду
Верховною
Радою
України
законопроекту
1) розроблення та подання на розгляд
Кабінету
Міністрів
України
законопроекту про внесення змін до
Митного кодексу України щодо завдань
митних органів
2)
опрацювання
законопроекту
з
експертами ЄС
3) забезпечення супроводження розгляду
Верховною
Радою
України
законопроекту
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запровадження використання нових типів митних декларацій, які
аналогічні деклараціям, що використовуються в ЄС для процедури
єдиного режиму транзиту. Мінфіном разом з ДФС розроблено
необхідні проекти змін у підзаконні акти, які наразі проходять
процедуру узгодження із зацікавленими ЦОВВ для їх прийняття.
3)Виконується. Супроводження законопроекту в установленому
порядку буде забезпечено після його внесення до ВРУ
1)Виконано до моменту підписання Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС. Задача не потребує додаткових заходів та їх
виконання.
Особливості
застосування
валютних
курсів,
що
використовуються для цілей нарахування митних платежів, а
також ресурс їх публікації встановлені ст. 3 (примітка 1) Митного
кодексу України (внесена Законом України № 1201-VII
від 10.04.2014) та ст. 39 (примітка 1) Податкового кодексу України.
Програмне забезпечення, що використовується під час здійснення
митних процедур, використовує офіційних валютний курс,
опублікований відповідно до законодавства України, яке
відповідає диспозиції норми Конвенції NCTS щодо застосування
валютних курсів (без змін).
1)Виконується. З метою забезпечення виконання завдань,
визначених пунктами 476, 480-501, 503-513, 515-553 Плану
заходів, Мінфіном із залученням ДФС розпочато роботу із
підготовки змін до Митного кодексу України. Наразі розроблені
зміни до Митного кодексу України щодо процедур декларування
товарів та митних режимів, в які поміщуються товари.
Водночас, під час такої розробки в робочої групи виник ряд
практичних питань, вирішення яких потребує експертної
підтримки з боку ЄС. Враховуючи комплексність законопроекту,
результати вирішення таких питань мають безпосередній вплив
на інші сфери та питання, що охоплюватиме законопроект
(наприклад, налагодження системи аналізу ризиків до

477. Врегулювання діяльності
уповноважених операторів та
гармонізація процедури реєстрації
економічних операторів

1) розроблення та подання на розгляд
Кабінету
Міністрів
України
законопроекту про внесення змін до
Митного
кодексу
України
щодо
термінології у митній сфері

2)
опрацювання
експертами ЄС

законопроекту

з
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надходження товарів до митниці призначення, здійснення постаудиту та пост-контролю, процедури визначення та стягнення
так званого «митного боргу» тощо).
Надання необхідної консультаційної підтримки передбачено
проектом допомоги EU4РFM.
За результатами 3-го засідання Комітету асоціації Україна-ЄС у
торговельному складі (22-23 листопада 2018 року) сторони
домовились про продовження строків адаптації митного
законодавства України до Митного кодексу ЄС до кінця 2019 р.
Пропозиції щодо внесення змін до Плану Заходів в частині
перенесення терміну виконання пунктів 476, 480-501, 503-513,
515-553 додаються.
1)Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України “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 ˮ, який надіслано на адресу Кабінету Міністрів
України листом від 09.11.2017 № 34020-02-3/30744.
Наразі законопроект знаходиться на розгляді ВРУ (реєстр. № 7473
від 29.12.2017) (без змін)
2) Виконано. До законопроекту № 7473 від 29.12.2017 включені
норми законопроекту № 4777 від 03.06.2016 “Про внесення змін до
Митного кодексу України щодо уповноваженого економічного
оператора та спрощень митних формальностей”
Комісаром ЄС з економічних та фінансових питань,
оподаткування та митних питань П. Московісі була надана
відповідь щодо проведення ЄК експертної оцінки проекту Закону
України “Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо
уповноваженого економічного оператора та спрощення митних
формальностей)”від 14.03.2016 № Ares (2016) (без змін)
У липні 2018 року від експертів ЄС отримано детальний аналіз,
коментарі та запитання щодо законопроекту № 7473, які

опрацьовано Мінфіном з експертами ЄС та надано вичерпні
відповіді на всі питання.
Листом Мінфіну від 16.11.2018 № 34040-06-5/29940 через МЗС
направлено звернення Мінфіну до Генерального директора
Генерального директорату з питань оподаткування та митного
союзу Європейської комісії для отримання офіційних результатів
оцінки
відповідності
законопроекту
№ 7473
митному
законодавству ЄС.
На цей час законопроект № 7473 оцінюється експертами
Єврокомісії.
За результатами 3-го засідання Комітету асоціації
Україна-ЄС у торговельному складі (22-23 листопада 2018 року)
сторони домовились, що Стороною ЄС до кінця січня 2019 року
буде надано оцінку законопроекту .
Також сторонами було досягнуто домовленостей щодо
продовження до 1-го кварталу 2019 р. строків імплементації
законодавства з АЕО .
Пропозиції щодо внесення змін до Плану заходів додаються.
3) забезпечення супроводження розгляду 3)Виконується.
Верховною
Радою
України
законопроекту
478. Встановлення механізму 1) розроблення та подання на розгляд 1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України “Про
реєстрації економічних операторів Кабінету
Міністрів
України внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань
законопроекту про внесення змін до виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною,
Митного
кодексу
України
щодо з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
уповноваженого економічного оператора співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з
іншої сторони ˮ, який надіслано на адресу Кабінету Міністрів
та спрощення митних процедур
України листом від 09.11.2017 № 34020-02-3/30744.
Наразі законопроект знаходиться на розгляді ВРУ (реєстр. № 7473
від 29.12.2017) (без змін)
2)
опрацювання
законопроекту
з 2) Виконано. До законопроекту № 7473 від 29.12.2017 включені
норми законопроекту № 4777 від 03.06.2016 “Про внесення змін до
експертами ЄС
Митного кодексу України щодо уповноваженого економічного
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оператора та спрощень митних формальностей”
Комісаром ЄС з економічних та фінансових питань,
оподаткування та митних питань П. Московісі була надана
відповідь щодо проведення ЄК експертної оцінки проекту Закону
України “Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо
уповноваженого економічного оператора та спрощення митних
формальностей)”від 14.03.2016 № Ares (2016) (без змін)
У липні 2018 року від експертів ЄС отримано детальний аналіз,
коментарі та запитання щодо законопроекту № 7473, які
опрацьовано Мінфіном з експертами ЄС та надано вичерпні
відповіді на всі питання.
Листом Мінфіну від 16.11.2018 № 34040-06-5/29940 через МЗС
направлено звернення Мінфіну до Генерального директора
Генерального директорату з питань оподаткування та митного
союзу Європейської комісії для отримання офіційних результатів
оцінки
відповідності
законопроекту
№ 7473
митному
законодавству ЄС.
На цей час законопроект № 7473 оцінюється експертами
Єврокомісії
За результатами 3-го засідання Комітету асоціації УкраїнаЄС у торговельному складі (22-23 листопада 2018 року) сторони
домовились, що Стороною ЄС до кінця січня 2019 року буде
надано оцінку законопроекту.
Також сторонами було досягнуто домовленостей щодо
продовження до 1-го кварталу 2019 р. строків імплементації
законодавства з АЕО .
Пропозиції щодо внесення змін до Плану заходів
додаються.
3) забезпечення супроводження розгляду 3)Виконується.
Верховною
Радою
України
законопроекту
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479.
Розроблення
механізму
обміну інформацією між митними
органами
та
суб’єктами
господарювання

розроблення, видання та реєстрація в
Мін’юсті
наказу
Мінфіну
щодо
механізму обміну інформацією між
митними
органами
та
суб’єктами
господарювання
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Виконано. Механізм обміну інформацією між митними органами
та суб'єктами господарювання включає наступне:
- взаємодія органів доходів і зборів з суб’єктами підприємницької
діяльності, іншими органами державної влади, органами місцевого
самоврядування (ст.ст. 558-562 Митного кодексу України);
- міжнародне співробітництво з питань державної митної справи
(ст.ст. 564-567 Митного кодексу України, наказ ДМСУ від 6 липня
2005 року № 639 «Про затвердження Порядку направлення запитів
Державної митної служби України до митних служб іноземних
держав або їх інформування»);
- укладання меморандумів про взаємодію між ДФСУ та
асоціаціями суб’єктів господарювання. На сьогоднішній день
укладені меморандуми з такими асоціаціями:
(1) Асоціація імпортерів фруктів,
(2) Асоціація «Українські імпортери побутової електроніки»,
(3) Асоціація «Підприємств інформаційних технологій України»,
(4) Асоціація «Міжнародне об’єднання виробників, експортерів і
імпортерів кріплення «ФАСТЕКСІМ»,
(5) Асоціація Українських імпортерів риби та морепродуктів,
(6) Асоціація «Всеукраїнська асоціація імпортерів м’яса та
м’ясопродукції»,
(7) Федерація роботодавців України,
(8) Українська асоціація підприємств легкої промисловості
«Укрлегпром» та Всеукраїнськє об’єднання роботодавців
підприємств легкої промисловості «Укрлегпром»,
(9) Всеукраїнська Асоціація автомобільних імпортерів і дилерів,
(10) Громадська організація «Українська асоціація виробників»,
(11) ДП «Укрпромзовнішекспертиза»;
- реалізація громадянами України наданого їм права вносити в
органи державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх
статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати
недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і
громадських органів, а також забезпечення можливості для участі

502. Встановлення вимог до 1) розроблення та подання на розгляд
процедури подання та обробки Кабінету
Міністрів
України
загальної декларації прибуття
законопроекту про внесення змін до
Митного кодексу України щодо загальної
декларації прибуття

2)
опрацювання
експертами ЄС

законопроекту
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в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на
поліпшення роботи органів державної влади і місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від
форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів
та відновлення їх у разі порушення (врегульовано Законом України
від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян» та
Законом України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до
публічної інформації»( аналогічно пункту 449, які по суті
дублюються) (без змін).
1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України “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 ˮ , який надіслано на адресу Кабінету Міністрів
України листом від 09.11.2017 № 34020-02-3/30744. Наразі
законопроект знаходиться на розгляді ВРУ (реєстр. № 7473 від
29.12.2017) (без змін)
2) Виконано. До законопроекту № 7473 від 29.12.2017 включені
норми законопроекту № 4777 від 03.06.2016 “Про внесення змін до
Митного кодексу України щодо уповноваженого економічного
оператора та спрощень митних формальностей”
Комісаром ЄС з економічних та фінансових питань,
оподаткування та митних питань П. Московісі була надана
відповідь щодо проведення ЄК експертної оцінки проекту Закону
України “Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо
уповноваженого економічного оператора та спрощення митних
формальностей)”від 14.03.2016 № Ares (2016).
У липні 2018 року від експертів ЄС отримано детальний
аналіз, коментарі та запитання щодо законопроекту № 7473, які
опрацьовано Мінфіном з експертами ЄС та надано вичерпні
відповіді на всі питання.
Листом Мінфіну від 16.11.2018 № 34040-06-5/29940 через МЗС

направлено звернення Мінфіну до Генерального директора
Генерального директорату з питань оподаткування та митного
союзу Європейської комісії для отримання офіційних результатів
оцінки
відповідності
законопроекту
№ 7473
митному
законодавству ЄС.
На цей час законопроект № 7473 оцінюється експертами
Єврокомісії.
За результатами 3-го засідання Комітету асоціації УкраїнаЄС у торговельному складі (22-23 листопада 2018 року) сторони
домовились, що Стороною ЄС до кінця січня 2019 року буде
надано оцінку законопроекту.
Також сторонами було досягнуто домовленостей щодо
продовження до 1-го кварталу 2019 р. строків імплементації
законодавства з АЕО .
Пропозиції щодо внесення змін до Плану заходів
додаються.
3) забезпечення супроводження розгляду 3)Виконується.
Верховною
Радою
України
законопроекту
514.
Закріплення вимог
до 1) розроблення та подання на розгляд 1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України “Про
спрощених митних декларацій
Кабінету
Міністрів
України внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань
законопроекту про внесення змін до виконання Глави 5 Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною,
Митного
кодексу
України
щодо з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з
спрощених митних декларацій
іншої сторони ˮ , який надіслано на адресу Кабінету Міністрів
України листом від 09.11.2017 № 34020-02-3/30744. Наразі
законопроект знаходиться на розгляді ВРУ (реєстр. № 7473 від
29.12.2017) (без змін)
2)
опрацювання
законопроекту
з 2) Виконано. До законопроекту № 7473 від 29.12.2017 включені
норми законопроекту № 4777 від 03.06.2016 “Про внесення змін до
експертами ЄС
Митного кодексу України щодо уповноваженого економічного
оператора та спрощень митних формальностей”
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Комісаром ЄС з економічних та фінансових питань,
оподаткування та митних питань П. Московісі була надана
відповідь щодо проведення ЄК експертної оцінки проекту Закону
України “Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо
уповноваженого економічного оператора та спрощення митних
формальностей)”від 14.03.2016 № Ares (2016)
У липні 2018 року від експертів ЄС отримано детальний
аналіз, коментарі та запитання щодо законопроекту № 7473, які
опрацьовано Мінфіном з експертами ЄС та надано вичерпні
відповіді на всі питання.
Листом Мінфіну від 16.11.2018 № 34040-06-5/29940 через МЗС
направлено звернення Мінфіну до Генерального директора
Генерального директорату з питань оподаткування та митного
союзу Європейської комісії для отримання офіційних результатів
оцінки
відповідності
законопроекту
№ 7473
митному
законодавству ЄС.
На цей час законопроект № 7473 оцінюється експертами
Єврокомісії.
За результатами 3-го засідання Комітету асоціації УкраїнаЄС у торговельному складі (22-23 листопада 2018 року) сторони
домовились, що Стороною ЄС до кінця січня 2019 року буде
надано оцінку законопроекту.
Також сторонами було досягнуто домовленостей щодо
продовження до 1-го кварталу 2019 р. строків імплементації
законодавства з АЕО .
Пропозиції щодо внесення змін до Плану заходів
додаються.
3) забезпечення супроводження розгляду 3)Виконується.
Верховною
Радою
України
законопроекту
554.
Встановлення
сфери 1) розроблення та подання на розгляд 1)Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України "Про
правового регулювання здійснення Кабінету
Міністрів
України внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав
інтелектуальної власності під час переміщення товарів через
15

митного контролю з метою законопроекту про внесення змін до
дотримання прав інтелектуальної Митного кодексу України щодо захисту
власності
прав інтелектуальної власності під час
переміщення товарів через митний
кордон України щодо сфери правового
регулювання
здійснення
митного
контролю з метою дотримання прав
інтелектуальної власності

митний кордон України" , в якому передбачено: “виклаcти частину
3 статті 397 Митного кодексу України у новій редакції”, яка
враховує положення статті 1 Регламенту (ЄС) № 608/2013. Даний
законопроект надіслано на адресу Секретаріату Кабінету Міністрів
України листом від 06.11.2015 № 31-11320-02-3/34231. Наразі
законопроект знаходиться на розгляді ВРУ (реєстр. № 4614 від
06.05.2016) (без змін).

з 2) Виконано. Отримано лист Представництва ЄС від 11.04.2018
щодо оцінки законопроекту реєстр № 4614 .
Продовжується оцінка законопроекту експертами Єврокомісії(без
змін).
3) забезпечення супроводження розгляду 3)Виконується.
Верховною
Радою
України
законопроекту
555. Законодавче закріплення 1) розроблення та подання на розгляд 1) Виконано. Митний кодекс України містить статтю 398, якою
процедури подання заяви про Кабінету
Міністрів
України передбачено подання заяви про сприяння захисту прав
порушення прав інтелектуальної законопроекту про внесення змін до інтелектуальної власності. Визначення форми заяви передбачено
власності до митних органів
Митного кодексу України щодо захисту частиною 3 статті 398 Митного кодексу України. Порядок
прав інтелектуальної власності під час реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної
переміщення товарів через митний власності, які охороняються відповідно до закону, затверджений
кордон України щодо подання заяв про наказом Мінфіну від 30.05.2012 № 648 (без змін)
порушення
прав
інтелектуальної
власності до митних органів
2)
опрацювання
законопроекту
з
2)
опрацювання
експертами ЄС

законопроекту

експертами ЄС

3) забезпечення супроводження розгляду 3) Виконано. Питання врегульоване шляхом прийняття
Верховною
Радою
України Верховною Радою України Митного кодексу України № 4495-IV
від 13.03.2012 (без змін)
законопроекту
556.

Визначення

механізму 1) розроблення та подання на розгляд 1) Виконано. Механізм опрацювання заяви передбачений
частиною 3 статті 398 чинної редакції Митного кодексу України.
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опрацювання
заяви
про Кабінету
Міністрів
України
порушення прав інтелектуальної законопроекту про внесення змін до
власності до митних органів
Митного кодексу України щодо захисту
прав інтелектуальної власності під час
переміщення товарів через митний
кордон
України
щодо
механізму
опрацювання заяви про порушення прав
інтелектуальної власності до митних
органів
2)
опрацювання
експертами ЄС

557.
Встановлення
правил
набрання чинності та строку дії
рішення
митного
органу,
прийнятого на підставі заяви про
порушення прав інтелектуальної
власності

законопроекту

з

На даний час діє Порядок реєстрації у митному реєстрі об'єктів
права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до
закону, затверджений наказом Мінфіну від 30.05.2012 № 648(без
змін)

-

3) забезпечення супроводження розгляду 3) Виконано. Питання врегульоване шляхом прийняття
Верховною
Радою
України Верховною Радою України Митного кодексу України № 4495-IV
від 13.03.2012(без змін)
законопроекту
1) розроблення та подання на розгляд 1) Виконано. Період вжиття митними органами заходів,
Кабінету
Міністрів
України продовження періоду вжиття таких заходів, внесення змін до
законопроекту про внесення змін до інформації раніше поданої заяви регулюються Порядком реєстрації
Митного кодексу України щодо захисту у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які
прав інтелектуальної власності під час охороняються відповідно до закону, що затверджений наказом
переміщення товарів через митний Мінфіну від 30.05.2012 № 648 (передбачено частиною 3 статті 398
кордон України щодо набрання чинності Митного кодексу України) (без змін)
рішенням митного органу, прийнятим на
підставі заяви про порушення прав
інтелектуальної власності, та визначення
строку його дії
2)
опрацювання
законопроекту
з
експертами ЄС

3) забезпечення супроводження розгляду 3) Виконано. Питання врегульоване шляхом прийняття
Верховною
Радою
України Верховною Радою України Митного кодексу України № 4495-IV
від 13.03.2012 (без змін)
законопроекту
558.
Закріплення
обов’язків 1) розроблення та подання на розгляд 1) Виконано. Надсилання повідомлень до митниць врегульовано
митних органів та осіб, на користь Кабінету
Міністрів
України частиною 4 статті 398 Митного кодексу України, що частково
17

яких прийняті рішення

законопроекту про внесення змін до
Митного кодексу України щодо захисту
прав інтелектуальної власності під час
переміщення товарів через митний
кордон України щодо обов’язків митних
органів та осіб, на користь яких прийняті
рішення

2)
опрацювання
експертами ЄС

законопроекту

враховує положення статті 14 Регламенту (ЄС) № 608/2013.
Виконання правовласником своїх обов'язків передбачено частиною
7 статті 398 Митного кодексу України, що враховує положення
статті 15 Регламенту (ЄС) № 608/2013. Повноваження митних
органів в разі невиконання правовласником зобов'язань
регулюються Порядком реєстрації у митному реєстрі об'єктів
права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до
закону, що затверджений наказом Мінфіну від 30.05.2012 № 648,
який враховує статті 15, 16 Регламенту (ЄС) № 608/2013(без змін).
з

3) забезпечення супроводження розгляду 3) Виконано. Питання врегульоване шляхом прийняття
Верховною
Радою
України Верховною Радою України Митного кодексу України № 4495-IV
від 13.03.2012(без змін)
законопроекту
559.
Встановлення
порядку 1) розроблення та подання на розгляд 1)Виконано. Порядок призупинення митного оформлення товарів,
зупинення або затримання товарів, Кабінету
Міністрів
України які можуть порушувати права інтелектуальної власності,
які можуть порушувати права законопроекту про внесення змін до визначений статтями 399 та 400 Митного кодексу України, які
інтелектуальної власності
Митного кодексу України щодо порядку враховують положення статей 17, 18, 19, 20, 21 Регламенту (ЄС) №
зупинення або затримання товарів, які 608/2013. Положення статті 22 Регламенту (ЄС) № 608/2013 не
можуть
порушувати
права враховані, оскільки обмін інформацією між митними органами
України та ЄС в цій сфері може бути запроваджений після набуття
інтелектуальної власності
членства України в ЄС (без змін)
2)
опрацювання
законопроекту
з
експертами ЄС

560. Визначення умов, дотримання
яких є необхідним для прийняття
рішення про знищення товарів, які
порушують права інтелектуальної

3) забезпечення супроводження розгляду 3) Виконано. Питання врегульоване шляхом прийняття
Верховною
Радою
України Верховною Радою України Митного кодексу України № 4495-IV
від 13.03.2012(без змін)
законопроекту
1) розроблення та подання на розгляд 1) Виконано. Процедура знищення товарів, митне оформлення
Кабінету
Міністрів
України яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної
законопроекту про внесення змін до власності, визначена статтею 401 Митного кодексу України, яка
Митного кодексу України щодо умов, враховує положення статей 23, 25 Регламенту (ЄС) № 608/2013(без
18

власності

дотримання яких є необхідним для змін).
прийняття рішення про знищення
товарів,
які
порушують
права
інтелектуальної власності
2)
опрацювання
експертами ЄС

законопроекту

з

-

3) забезпечення супроводження розгляду 3) Виконано. Питання врегульоване шляхом прийняття
Верховною
Радою
України Верховною Радою України Митного кодексу України № 4495-IV
від 13.03.2012(без змін)
законопроекту
561. Законодавче закріплення 1) розроблення та подання на розгляд 1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України «Про
процедури знищення малих партій Кабінету
Міністрів
України внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав
товарів, які порушують права законопроекту про внесення змін до інтелектуальної власності під час переміщення товарів через
інтелектуальної власності
Митного
кодексу
України
щодо митний кордон України», яким передбачено доповнення Митного
процедури знищення малих партій кодексу України новою статтею 401-1, яка враховує положення
товарів,
які
порушують
права статті 26 Регламенту (ЄС) № 608/2013. Даний законопроект
надіслано на адресу Секретаріату Кабінету Міністрів України
інтелектуальної власності
листом від 06.11.2015 № 31-11320-02-3/34231 Наразі законопроект
знаходиться на розгляді ВРУ (реєстр.№ 4614 від 06.05.2016) (без
змін).
2)
опрацювання
законопроекту
з 2) Виконано. Отримано лист Представництва ЄС від 11.04.2018
щодо оцінки законопроекту реєстр № 4614
експертами ЄС
Продовжується оцінка законопроекту експертами Єврокомісії (без
змін).
3) забезпечення супроводження розгляду 3)Виконується.
Верховною
законопроекту

562. Встановлення умов для
дострокового випуску товарів до
завершення митних процедур,
пов’язаних із захистом прав
інтелектуальної власності

Радою

України

1) розроблення та подання на розгляд
Кабінету
Міністрів
України
законопроекту про внесення змін до
Митного кодексу України щодо захисту
прав інтелектуальної власності під час
переміщення товарів через митний
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1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України «Про
внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав
інтелектуальної власності під час переміщення товарів через
митний кордон України» яким передбачено доповнення Митного
кодексу України новою статтею 401-1, яка враховує положення
статті 24 Регламенту (ЄС) № 608/2013. Даний законопроект

кордон України щодо умов дострокового
випуску товарів до завершення митних
процедур, пов’язаних із захистом прав
інтелектуальної власності

563. Визначення відповідальності
митних органів та осіб і прийняти
на їх користь рішення у сфері
захисту
прав
інтелектуальної
власності митними органами

надіслано на адресу Секретаріату Кабінету Міністрів України
листом від 06.11.2015 № 31-11320-02-3/34231. Наразі законопроект
знаходиться на розгляді ВРУ (реєстр.№ 4614 від 06.05.2016) (без
змін).
2)
опрацювання
законопроекту
з 2) Виконано. Отримано лист Представництва ЄС від 11.04.2018
щодо оцінки законопроекту реєстр № 4614
експертами ЄС
Продовжується оцінка законопроекту експертами Єврокомісії (без
змін).
3) забезпечення супроводження розгляду 3)Виконується.
Верховною
Радою
України
законопроекту
1) розроблення та подання на розгляд 1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України «Про
Кабінету
Міністрів
України внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав
законопроекту про внесення змін до інтелектуальної власності під час переміщення товарів через
Митного кодексу України щодо захисту митний кордон України», яким передбачено доповнення статті 397
прав інтелектуальної власності під час Митного кодексу України новою частиною 5, яка враховує
переміщення товарів через митний положення статті 27 Регламенту (ЄС) № 608/2013. Даний
кордон України щодо відповідальності законопроект надіслано на адресу Секретаріату Кабінету Міністрів
митних органів та осіб і прийняття на їх України листом від 06.11.2015 № 31-11320-02-3/34231. Наразі
користь рішення у сфері захисту прав законопроект знаходиться на розгляді ВРУ (реєстр.№ 4614 від
інтелектуальної
власності
митними 06.05.2016).
органами
Встановлення відповідальності правовласника в разі не
підтвердження порушення прав інтелектуальної власності, як це
передбачено
статтею 28 Регламенту 608/2013/ЄС,
вже
врегульовано частиною 10 статті 399 Митного кодексу України.
(без змін).
2)
опрацювання
законопроекту
з 2) Виконано. Отримано лист Представництва ЄС від 11.04.2018
щодо оцінки законопроекту реєстр № 4614
експертами ЄС
Продовжується оцінка законопроекту експертами Єврокомісії (без
змін).
3) забезпечення супроводження розгляду 3)Виконується.
Верховною

Радою

України
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законопроекту
564.
Закріплення
обов’язку
відшкодування витрат з моменту
зупинення випуску товарів до
моменту їх знищення

1) розроблення та подання на розгляд
Кабінету
Міністрів
України
законопроекту про внесення змін до
Митного кодексу України щодо захисту
прав інтелектуальної власності під час
переміщення товарів через митний
кордон України щодо відшкодування
витрат з моменту зупинення випуску
товарів до моменту їх знищення

з 2) Виконано. Отримано лист Представництва ЄС від 11.04.2018
щодо оцінки законопроекту реєстр № 4614
Продовжується оцінка законопроекту експертами Єврокомісії (без
змін).
3) забезпечення супроводження розгляду 3)Виконується.
Верховною
Радою
України
законопроекту
Наразі Порядок реєстрації у митному реєстрі об'єктів права
розроблення, видання та реєстрація в
інтелектуальної
власності, які охороняються відповідно до закону,
Мін’юсті наказу Мінфіну щодо форм,
подання яких необхідне для вжиття затверджений наказом Мінфіну від 30.05.2012 № 648.
Підготовка нового нормативно-правового акта Мінфіну буде
митними органами заходів у сфері
здійснена після прийняття законопроекту № 4614 (без змін).
захисту прав інтелектуальної власності
Наразі Порядок реєстрації у митному реєстрі об'єктів права
розроблення, видання та реєстрація в
інтелектуальної
власності, які охороняються відповідно до закону,
Мін’юсті наказу Мінфіну щодо правил
заповнення
форм,
подання
яких затверджений наказом Мінфіну від 30.05.2012 № 648.
Підготовка нового нормативно-правового акта Мінфіну буде
необхідне для вжиття заходів митними
органами
у сфері захисту прав здійснена після прийняття законопроекту № 4614 (без змін).
інтелектуальної власності
1) розроблення та подання на розгляд 1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України «Про
Кабінету
Міністрів
України внесення змін до Митного кодексу України», який 13.10.2015 було
2)
опрацювання
експертами ЄС

565. Затвердження форм, подання
яких необхідне для вжиття заходів
митними органами у сфері захисту
прав інтелектуальної власності
566.
Встановлення
правил
заповнення форм, подання яких
необхідне для вжиття заходів
митними органами у сфері захисту
прав інтелектуальної власності
567.
Встановлення
правил
ввезення особистої власності із

1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України «Про
внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав
інтелектуальної власності під час переміщення товарів через
митний кордон України », який передбачає викладення у новій
редакції частини 15 статті 399 Митного кодексу України, яка
враховує положення статті 29 Регламенту (ЄС) № 608/2013. Даний
законопроект надіслано на адресу Секретаріату Кабінету Міністрів
України листом від 06.11.2015 № 31-11320-02-3/34231. Наразі
законопроект знаходиться на розгляді ВРУ (реєстр.№ 4614 від
06.05.2016) (без змін).

законопроекту
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звільненням від сплати ввізного законопроекту про внесення змін до
мита
Митного кодексу України щодо правил
ввезення
особистої
власності
із
звільненням від сплати ввізного мита

2) опрацювання законопроекту з
експертами ЄС

3) забезпечення супроводження розгляду
Верховною Радою України
законопроекту
568. Визначення умов ввезення
посагу, домашніх предметів та
подарунків
на
весілля
із
звільненням від сплати ввізного
мита

1) розроблення та подання на розгляд
Кабінету
Міністрів
України
законопроекту про внесення змін до
Митного кодексу України щодо правил
ввезення посагу, домашніх предметів та
подарунків на весілля із звільненням від
сплати ввізного мита
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схвалено на засіданні КМУ та пов’язаний з ним проект Закону
України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо
особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій
із ввезення на митну територію України товарів фізичними
особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі» з
дорученням Мінфіну доопрацювати їх з урахування результатів
обговорення щодо набрання чинності окремими їх нормами з 1
січня 2017 року. Доопрацьовані законопроекти надіслано до
Кабінету Міністрів України листом від 29.10.2015 № 1132002/3/33505. Наразі законопроект знаходиться на розгляді ВРУ
(реєстр. № 4615 від 06.05.2016) (без змін)
2) Виконано. Отримано лист Представництва ЄС від 15.05.2018
щодо попереднього аналізу положень законопроекту реєстр.
№ 4615
Продовжується оцінка законопроекту експертами Єврокомісії (без
змін).
3)Виконується.

1)Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України «Про
внесення змін до Митного кодексу України», який 13.10.2015 було
схвалено на засіданні КМУ та пов’язаний з ним проект Закону
України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо
особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій
із ввезення на митну територію України товарів фізичними
особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі» з
дорученням Мінфіну доопрацювати їх з урахування результатів
обговорення щодо набрання чинності окремими їх нормами з 1
січня 2017 року. Доопрацьовані законопроекти надіслано до
Кабінету Міністрів України листом від 29.10.2015 № 1132002/3/33505. Наразі законопроект знаходиться на розгляді ВРУ
(реєстр. № 4615від 06.05.2016) (без змін)

з 2) Виконано. Отримано лист Представництва ЄС від 15.05.2018
щодо попереднього аналізу положень
законопроекту реєстр
№ 4615
Продовжується оцінка законопроекту експертами Єврокомісії (без
змін).
3) забезпечення супроводження розгляду 3)Виконується.
Верховною
Радою
України
законопроекту
1) розроблення та подання на розгляд 1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України «Про
Кабінету
Міністрів
України внесення змін до Митного кодексу України», який 13.10.2015 було
законопроекту про внесення змін до схвалено на засіданні КМУ та пов’язаний з ним проект Закону
Митного кодексу України щодо вимог до України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо
ввезення приватної власності, отриманої особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій
у спадщину із звільненням від сплати із ввезення на митну територію України товарів фізичними
особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі» з
ввізного мита
дорученням Мінфіну доопрацювати їх з урахування результатів
обговорення щодо набрання чинності окремими їх нормами з 1
січня 2017 року. Доопрацьовані законопроекти надіслано до
Кабінету Міністрів України листом від 29.10.2015 № 1132002/3/33505. Наразі законопроект знаходиться на розгляді ВРУ
(реєстр. № 4615 від 06.05.2016)(без змін)
2)
опрацювання
законопроекту
з 2) Виконано. Отримано лист Представництва ЄС від 15.05.2018
щодо попереднього аналізу положень
законопроекту реєстр
експертами ЄС
№ 4615
Продовжується оцінка законопроекту експертами Єврокомісії (без
змін).
2)
опрацювання
експертами ЄС

569. Передбачення вимог до
ввезення приватної власності,
отриманої
у
спадщину
із
звільненням від сплати ввізного
мита

570.
Встановлення
ввезення
комплектів

законопроекту

3) забезпечення супроводження розгляду 3)Виконується.
Верховною
Радою
України
законопроекту
правил 1) розроблення та подання на розгляд 1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України «Про
одягу, Кабінету
Міністрів
України внесення змін до Митного кодексу України», який 13.10.2015 було
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навчальних
матеріалів
та
предметів побутового призначення
для учнів та студентів із
звільненням від сплати ввізного
мита

законопроекту про внесення змін до
Митного кодексу України щодо правил
ввезення комплектів одягу, навчальних
матеріалів та предметів побутового
призначення для учнів та студентів

2)
опрацювання
експертами ЄС

571. Законодавче закріплення
звільнення від сплати ввізного
мита партій товарів незначної
вартості (загальна сума до 150
євро за одну партію)

законопроекту

схвалено на засіданні КМУ та пов’язаний з ним проект Закону
України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо
особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій
із ввезення на митну територію України товарів фізичними
особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі» з
дорученням Мінфіну доопрацювати їх з урахування результатів
обговорення щодо набрання чинності окремими їх нормами з 1
січня 2017 року. Доопрацьовані законопроекти надіслано до
Кабінету Міністрів України листом від 29.10.2015 № 1132002/3/33505. Наразі законопроект знаходиться на розгляді ВРУ
(реєстр. № 4615 від 06.05.2016) (без змін)
з 2) Виконано. Отримано лист Представництва ЄС від 15.05.2018
щодо попереднього аналізу положень
законопроекту реєстр
№ 4615
Продовжується оцінка законопроекту експертами Єврокомісії (без
змін).

3) забезпечення супроводження розгляду
Верховною Радою України
законопроекту

3)Виконується.

1) розроблення та подання на розгляд
Кабінету
Міністрів
України
законопроекту про внесення змін до
Митного
кодексу
України
щодо
звільнення від сплати ввізного мита
партій товарів незначної вартості

1) Виконано. Законом України від 10 квітня 2014 року № 1201-VII
"Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо
удосконалення окремих положень)" положення статей 234 та 374
Митного кодексу України були приведені у відповідність до норм
статті 23 – щодо 150 євро (без змін).

2)
опрацювання
експертами ЄС

законопроекту

з

-

3) забезпечення супроводження розгляду 3)Виконано. Верховною Радою України прийнято10 квітня 2014
Верховною
Радою
України року Закон України "Про внесення змін до Митного кодексу
України (щодо удосконалення окремих положень)" № 1201-VII(без
законопроекту
змін)
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572. Передбачення звільнення від
сплати ввізного мита партій
товарів, відправлених однією
приватною особою іншій

1) розроблення та подання на розгляд
Кабінету
Міністрів
України
законопроекту про внесення змін до
Митного
кодексу
України
щодо
звільнення від сплати ввізного мита
партій товарів, відправлених однією
приватною особою іншій
з

-

3) забезпечення супроводження розгляду
Верховною
Радою
України
законопроекту

-

2)
опрацювання
експертами ЄС

573. Визначення правил ввезення
засобів
виробництва
та
обладнання у разі зміни місця
господарської
діяльності
із
звільненням від сплати ввізного
мита

Питання опрацьовується з експертами Єврокомісії (без змін).

законопроекту

1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України «Про
внесення змін до Митного кодексу України», який 13.10.2015 було
схвалено на засіданні КМУ та пов’язаний з ним проект Закону
України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо
особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій
із ввезення на митну територію України товарів фізичними
особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі» з
дорученням Мінфіну доопрацювати їх з урахування результатів
обговорення щодо набрання чинності окремими їх нормами з 1
січня 2017 року. Доопрацьовані законопроекти надіслано до
Кабінету Міністрів України листом від 29.10.2015 № 1132002/3/33505. Наразі законопроект знаходиться на розгляді ВРУ
(реєстр. № 4615 від 06.05.2016) (без змін)
2)
опрацювання
законопроекту
з 2) Виконано. Отримано лист Представництва ЄС від 15.05.2018
щодо попереднього аналізу положень
законопроекту реєстр
експертами ЄС
№ 4615
Продовжується оцінка законопроекту експертами Єврокомісії (без
змін).
3) забезпечення супроводження розгляду 3)Виконується.
Верховною
Радою
України
1) розроблення та подання на розгляд
Кабінету
Міністрів
України
законопроекту про внесення змін до
Митного кодексу України щодо правил
ввезення
засобів
виробництва
та
обладнання
у
разі
зміни
місця
господарської діяльності із звільненням
від сплати ввізного мита
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законопроекту
574.
Встановлення
правил
звільнення від сплати ввізного
мита
продуктів,
отриманих
фермерами
з
господарств,
розташованих у третій країні

1) розроблення та подання на розгляд
Кабінету
Міністрів
України
законопроекту про внесення змін до
Митного кодексу України щодо правил
звільнення від сплати ввізного мита
продуктів, отриманих фермерами з
господарств, розташованих у третій
країні
2)
опрацювання
експертами ЄС

575.
Передбачення
умов
звільнення від сплати мита
насіння, добрив та продуктів для
меліорації ґрунту та зернових,
ввезених
виробниками
сільськогосподарської продукції у
треті країни

законопроекту

з

1) Виконано. Питання врегульоване шляхом прийняття Постанови
ВР № 3384-XII від 14.07.93 « Про приєднання України до
Європейської
рамкової
конвенції
про
транскордонне
співробітництво між територіальними общинами або властями» та
Закону України «Про транскордонне співробітництво» від 24
червня 2004 року N 1861-IV (без змін)

-

3) забезпечення супроводження розгляду 3) Виконано. Верховною Радою України прийнято Закон України
Верховною
Радою
України «Про транскордонне співробітництво» від 24 червня 2004 року N
1861-IV та Постанову «Про приєднання України до Європейської
законопроекту
рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між
територіальними общинами або властями» від14.07.93 № 3384-XII
(без змін)
1) розроблення та подання на розгляд 1) Виконано. Питання врегульоване шляхом прийняття Постанови
Кабінету
Міністрів
України ВР № 3384-XII від 14.07.93 « Про приєднання України до
рамкової
конвенції
про
транскордонне
законопроекту про внесення змін до Європейської
Митного кодексу України щодо умов співробітництво між територіальними общинами або властями» та
звільнення від сплати мита за насіння, Закону України «Про транскордонне співробітництво» від 24
добрива та продукти для меліорації червня 2004 року N 1861-IV (без змін)
ґрунту та зернові, ввезені виробниками
сільськогосподарської продукції у треті
країни
2)
опрацювання
законопроекту
з
експертами ЄС

3) забезпечення супроводження розгляду 3) Виконано. Верховною Радою України прийнято Закон України
Верховною
Радою
України «Про транскордонне співробітництво» від 24 червня 2004 року N
1861-IV та Постанову «Про приєднання України до Європейської
законопроекту
рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між
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576.
Закріплення
правил
звільнення від сплати мита
товарів, що перебувають
у
ручному багажі подорожуючих

1) розроблення та подання на розгляд
Кабінету
Міністрів
України
законопроекту про внесення змін до
Митного кодексу України щодо правил
звільнення від сплати мита товарів, що
перебувають
у
ручному
багажі
подорожуючих

2)
опрацювання
експертами ЄС

577.
Визначення
механізму
звільнення від сплати мита
методичних,
наукових
та
культурних матеріалів; наукової
апаратури та приладів

законопроекту

з

територіальними общинами або властями» від14.07.93 № 3384-XII
(без змін)
1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України «Про
внесення змін до Митного кодексу України», який 13.10.2015 було
схвалено на засіданні КМУ та пов’язаний з ним проект Закону
України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо
особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій
із ввезення на митну територію України товарів фізичними
особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі» з
дорученням Мінфіну доопрацювати їх з урахування результатів
обговорення щодо набрання чинності окремими їх нормами з 1
січня 2017 року. Доопрацьовані законопроекти надіслано до
Кабінету Міністрів України листом від 29.10.2015 № 1132002/3/33505. Наразі законопроект знаходиться на розгляді ВРУ
(реєстр. № 4615 від 06.05.2016) (без змін)
2) Виконано. Отримано лист Представництва ЄС від 15.05.2018
щодо попереднього аналізу положень законопроекту реєстр.
№ 4615
Продовжується оцінка законопроекту експертами Єврокомісії (без
змін)

3) забезпечення супроводження розгляду 3)Виконується.
Верховною
Радою
України
законопроекту
1) розроблення та подання на розгляд 1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України «Про
Кабінету
Міністрів
України внесення змін до Митного кодексу України», який 13.10.2015 було
законопроекту про внесення змін до схвалено на засіданні КМУ та пов’язаний з ним проект Закону
Митного
кодексу
України
щодо України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо
механізму звільнення від сплати мита особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій
методичних, наукових та культурних із ввезення на митну територію України товарів фізичними
матеріалів; наукової апаратури та особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі» з
дорученням Мінфіну доопрацювати їх з урахування результатів
приладів
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обговорення щодо набрання чинності окремими їх нормами з 1
січня 2017 року. Доопрацьовані законопроекти надіслано до
Кабінету Міністрів України листом від 29.10.2015 № 1132002/3/33505. Наразі законопроект знаходиться на розгляді ВРУ
(реєстр. № 4615 від 06.05.2016) (без змін)
2)
опрацювання
законопроекту
з 2) Виконано. Отримано лист Представництва ЄС від 15.05.2018
щодо попереднього аналізу положень законопроекту реєстр.
експертами ЄС
№ 4615
Продовжується оцінка законопроекту експертами Єврокомісії (без
змін).
3) забезпечення супроводження розгляду 3)Виконується.
Верховною
Радою
України
законопроекту
578.
Встановлення
правил
ввезення лабораторних тварин та
біологічних або хімічних речовин,
призначених для дослідів

1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України «Про
внесення змін до Митного кодексу України», який 13.10.2015 було
схвалено на засіданні КМУ та пов’язаний з ним проект Закону
України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо
особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій
із ввезення на митну територію України товарів фізичними
особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі» з
дорученням Мінфіну доопрацювати їх з урахування результатів
обговорення щодо набрання чинності окремими їх нормами з 1
січня 2017 року. Доопрацьовані законопроекти надіслано до
Кабінету Міністрів України листом від 29.10.2015 № 1132002/3/33505. Наразі законопроект знаходиться на розгляді ВРУ
(реєстр. № 4615 від 06.05.2016) (без змін)
з 2) Виконано. Отримано лист Представництва ЄС від 15.05.2018
щодо попереднього аналізу положень законопроекту реєстр.
№ 4615
Продовжується оцінка законопроекту експертами Єврокомісії (без
змін).

1) розроблення та подання на розгляд
Кабінету
Міністрів
України
законопроекту про внесення змін до
Митного кодексу України щодо правил
ввезення
лабораторних
тварин
та
біологічних або хімічних речовин,
призначених для дослідів

2)
опрацювання
експертами ЄС

законопроекту

28

579. Закріплення умов звільнення
від сплати мита терапевтичних
речовин людського походження та
реагентів для визначення групи
крові та типу тканини

3) забезпечення супроводження розгляду 3)Виконується.
Верховною
Радою
України
законопроекту
1) розроблення та подання на розгляд 1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України «Про
Кабінету
Міністрів
України внесення змін до Митного кодексу України», який 13.10.2015 було
законопроекту про внесення змін до схвалено на засіданні КМУ та пов’язаний з ним проект Закону
Митного кодексу України щодо умов України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо
звільнення
від
сплати
мита особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій
терапевтичних
речовин
людського із ввезення на митну територію України товарів фізичними
походження та реагентів для визначення особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі» з
дорученням Мінфіну доопрацювати їх з урахування результатів
групи крові та типу тканини
обговорення щодо набрання чинності окремими їх нормами з 1
січня 2017 року. Доопрацьовані законопроекти надіслано до
Кабінету Міністрів України листом від 29.10.2015 № 1132002/3/33505. Наразі законопроект знаходиться на розгляді ВРУ
(реєстр. № 4615 від 06.05.2016) (без змін)
2)
опрацювання
законопроекту
з 2) Виконано. Отримано лист Представництва ЄС від 15.05.2018
щодо попереднього аналізу положень законопроекту реєстр.
експертами ЄС
№ 4615
Продовжується оцінка законопроекту експертами Єврокомісії (без
змін).
3) забезпечення супроводження розгляду 3)Виконується.
Верховною
законопроекту

580.
Закріплення
механізму
звільнення від сплати мита
медичної апаратури та приладів,
еталонних
речовин
для
контролювання якості медичних
продуктів,
а
також
фармацевтичних засобів

Радою

України

1) розроблення та подання на розгляд
Кабінету
Міністрів
України
законопроекту про внесення змін до
Митного
кодексу
України
щодо
механізму звільнення від сплати мита
медичної
апаратури
та
приладів,
еталонних речовин для контролювання
якості медичних продуктів, а також
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1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України «Про
внесення змін до Митного кодексу України», який 13.10.2015 було
схвалено на засіданні КМУ та пов’язаний з ним проект Закону
України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо
особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій
із ввезення на митну територію України товарів фізичними
особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі» з
дорученням Мінфіну доопрацювати їх з урахування результатів

фармацевтичних засобів

обговорення щодо набрання чинності окремими їх нормами з 1
січня 2017 року. Доопрацьовані законопроекти надіслано до
Кабінету Міністрів України листом від 29.10.2015 № 1132002/3/33505. Наразі законопроект знаходиться на розгляді ВРУ
(реєстр. № 4615 від 06.05.2016) (без змін)
2)
опрацювання
законопроекту
з 2) Виконано. Отримано лист Представництва ЄС від 15.05.2018
щодо попереднього аналізу положень
законопроекту реєстр
експертами ЄС
№ 4615
Продовжується оцінка законопроекту експертами Єврокомісії (без
змін).
3) забезпечення супроводження розгляду 3)Виконується.
Верховною
Радою
України
законопроекту
581.
Закріплення вимог
до 1) розроблення та подання на розгляд 1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України «Про
ввезення почесних відзнак та Кабінету
Міністрів
України внесення змін до Митного кодексу України», який 13.10.2015 було
нагород із звільненням від сплати законопроекту про внесення змін до схвалено на засіданні КМУ та пов’язаний з ним проект Закону
мита
Митного кодексу України щодо вимог до України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо
ввезення почесних відзнак та нагород із особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій
із ввезення на митну територію України товарів фізичними
звільненням від сплати мита
особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі» з
дорученням Мінфіну доопрацювати їх з урахування результатів
обговорення щодо набрання чинності окремими їх нормами з 1
січня 2017 року. Доопрацьовані законопроекти надіслано до
Кабінету Міністрів України листом від 29.10.2015 № 1132002/3/33505. Наразі законопроект знаходиться на розгляді ВРУ
(реєстр. № 4615 від 06.05.2016)
Крім того, Законом України «Про гуманітарну допомогу» вже
враховано статті 57,58 Регламенту 1186, щодо передачі у дар
медичної апаратури та приладів (без змін).
2)
опрацювання
законопроекту
з 2) Виконано. Отримано лист Представництва ЄС від 15.05.2018
щодо попереднього аналізу положень
законопроекту реєстр
експертами ЄС
№ 4615
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582.
Закріплення вимог
до
ввезення
партій
товарів,
надісланих до організацій, які
захищають авторські права або
промислові та комерційні патентні
права, із звільненням від сплати
мита

Продовжується оцінка законопроекту експертами Єврокомісії (без
змін).
3) забезпечення супроводження розгляду 3)Виконується.
Верховною
Радою
України
законопроекту
1) розроблення та подання на розгляд 1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України «Про
Кабінету
Міністрів
України внесення змін до Митного кодексу України», який 13.10.2015 було
законопроекту про внесення змін до схвалено на засіданні КМУ та пов’язаний з ним проект Закону
Митного кодексу України щодо вимог до України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо
ввезення партій товарів, надісланих до особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій
організацій, які захищають авторські із ввезення на митну територію України товарів фізичними
права або промислові та комерційні особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі» з
патентні права, із звільненням від сплати дорученням Мінфіну доопрацювати їх з урахування результатів
мита
обговорення щодо набрання чинності окремими їх нормами з 1
січня 2017 року. Доопрацьовані законопроекти надіслано до
Кабінету Міністрів України листом від 29.10.2015 № 1132002/3/33505. Наразі законопроект знаходиться на розгляді ВРУ
(реєстр. № 4615 від 06.05.2016) (без змін)
2)
опрацювання
законопроекту
з 2) Виконано. Отримано лист Представництва ЄС від 15.05.2018
щодо попереднього аналізу положень
законопроекту реєстр
експертами ЄС
№ 4615
Продовжується оцінка законопроекту експертами Єврокомісії (без
змін).
3) забезпечення супроводження розгляду 3)Виконується.
Верховною
законопроекту

583. Встановлення умов для
ввезення товарів, перелік яких
визначено в статті 104 Регламенту
Ради
(ЄС)
№ 1186/2009, із звільненням від
сплати мита

Радою

України

1) розроблення та подання на розгляд
Кабінету
Міністрів
України
законопроекту про внесення змін до
Митного
кодексу
України
щодо
імплементації положень статті 104
Регламенту Ради (ЄС) № 1186/2009
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1) Виконано. Відповідно до Закону України «Про Митний тариф
України» вся група 49 «Друкована продукцiя, перiодичнi видання
або iнша продукцiя полiграфiчної промисловостi; рукописи або
машинописнi тексти та плани» оподатковується за нульовою
ставкою ввізного мита (без змін)

584.
Передбачення
умов
звільнення від сплати мита
підстилки, кормів та кормових
продуктів для тварин під час їх
перевезення

585. Врегулювання процедури
ввезення товарів для будівництва,
догляду
або
оздоблювання
пам’ятників та кладовищ жертв
війн із звільненням від сплати
мита

2)
опрацювання
законопроекту
з
експертами ЄС
3) забезпечення супроводження розгляду
Верховною
Радою
України
законопроекту
1) розроблення та подання на розгляд
Кабінету
Міністрів
України
законопроекту про внесення змін до
Митного кодексу України щодо умов
звільнення від сплати мита підстилки,
кормів та кормових продуктів для тварин
під час їх перевезення

-

3) Виконано. Питання врегульоване шляхом прийняття Закону
України «Про Митний тариф України» від 19.03.2013 № 584-VII
(без змін)
1) Виконано. Відповідно до пункту 1 частини першої статті 282
Митного кодексу України передбачено, що у випадках,
встановлених цим Кодексом та іншими законами з питань
оподаткування, при ввезенні на митну територію України або
вивезенні за її межі від оподаткування митом звільняються
транспортні засоби комерційного призначення, що здійснюють
регулярні міжнародні перевезення товарів та/або пасажирів, а
також
предмети
матеріально-технічного
постачання
і
спорядження, паливо, продовольство та інше майно, необхідні для
їх нормальної експлуатації на час перебування в дорозі, в пунктах
проміжної зупинки, або придбані за кордоном у зв’язку з
ліквідацією наслідків аварії (поломки) даних транспортних засобів
(без змін).
з

2)
опрацювання
законопроекту
експертами ЄС
3) забезпечення супроводження розгляду 3) Виконано. Питання врегульоване шляхом прийняття
Верховною
Радою
України Верховною Радою України Митного кодексу України № 4495-IV
від 13.03.2012 (без змін)
законопроекту
1) розроблення та подання на розгляд 1) Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України «Про
Кабінету
Міністрів
України внесення змін до Митного кодексу України», який 13.10.2015 було
законопроекту про внесення змін до схвалено на засіданні КМУ та пов’язаний з ним проект Закону
Митного
кодексу
України
щодо України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо
процедури
ввезення
товарів
для особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій
будівництва, догляду або оздоблювання із ввезення на митну територію України товарів фізичними
пам’ятників та кладовищ жертв війн із особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі» з
дорученням Мінфіну доопрацювати їх з урахування результатів
звільненням від сплати мита
обговорення щодо набрання чинності окремими їх нормами з 1
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січня 2017 року. Доопрацьовані законопроекти надіслано до
Кабінету Міністрів України листом від 29.10.2015 № 1132002/3/33505. Наразі законопроект знаходиться на розгляді ВРУ
(реєстр. № 4615 від 06.05.2016) (без змін)
2)
опрацювання
законопроекту
з 2) Виконано. Отримано лист Представництва ЄС від 15.05.2018
щодо попереднього аналізу положень
законопроекту реєстр
експертами ЄС
№ 4615
Продовжується оцінка законопроекту експертами Єврокомісії
3) забезпечення супроводження розгляду 3)Виконується.
Верховною
Радою
України
законопроекту
Фінансові послуги
1)Виконано. Міністерством фінансів України листом від
1) розроблення та подання на розгляд
586. Оновлення законодавства у
06.12.2018 № 11010-02-3/32145 подано на розгляд Кабінету
сфері протидії відмиванню коштів Кабінету Міністрів України
Міністрів України проект Закону України «Про запобігання та
у зв’язку із змінами актів права ЄС законопроекту щодо внесення
відповідних змін до Закону України “Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
запобігання та протидію легалізації
шляхом,
фінансуванню
тероризму
та
фінансуванню
(відмиванню) доходів, одержаних
розповсюдження зброї масового знищення».
злочинним шляхом, фінансуванню
12.12.2018 Кабінет Міністрів України підтримав розроблений
тероризму та фінансуванню
Мінфіном законопроект «Про запобігання та протидію легалізації
розповсюдження зброї масового
(відмиванню)
доходів,
одержаних
злочинним
шляхом,
знищення”
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення», спрямований на комплексне удосконалення
національного законодавства у сфері фінансового моніторингу.
19.12.2018 Проект Закону про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню)
доходів,
одержаних
злочинним
шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення зареєстровано у Верховній Раді України за
№ 9417.
2) Виконується.
2) опрацювання законопроекту з
В червні місяці 2018 року, в рамках технічної допомоги
експертами ЄС
проекту USAID «Трансформація фінансового сектору в Україні»,
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824. Встановлення для цілей
бухгалтерського обліку критеріїв
віднесення
підприємств
до
мікропідприємств,
малих,
середніх та великих підприємств
відповідно до права ЄС

міжнародні експерти Beverly E. Loew та Maud Bokkerink провели
аналіз проекту Закону.
В своєму звіті вони відзначили, що при доопрацюванні
проекту Закону Мінфіном було докладено значних зусиль аби
гармонізувати його з вимогами ключових міжнародних
стандартів у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню
тероризму. Законопроект в цілому відповідає міжнародним
стандартам, але разом з тим експерти надали рекомендації до
деяких окремих положень проекту Закону, які були повністю
враховані Мінфіном при його доопрацюванні.
07.12.2018 Мінфін надав проект Закону Європейській комісії для
перекладу та отримання висновку Сторони ЄС, щодо виконання
Україною зобов’язань з приведення національного законодавства у
відповідність із четвертою Директивою (ЄС) 2015/849 та норм
Регламенту (ЄС) 2015/847.
3) забезпечення супроводження розгляду 3) Виконується. Проект Закону про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
Верховною Радою України
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
законопроекту
масового знищення зареєстровано у Верховній Раді України
19.12.2018 за № 9417.
Станом на 27.12.2018 законопроект опрацьовується в Комітеті з
питань фінансової політики і банківської діяльності.
Підприємництво
1) розроблення та подання на розгляд 1) Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до
Кабінету Міністрів України законопроекту Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
про внесення відповідних змін до Закону звітність в Україні» розроблено та листом від 10.05.2016
України “Про бухгалтерський облік та № 31-11400-02-3/13225 надіслано до Секретаріату Кабінету
фінансову звітність в Україні”
Міністрів України (без змін)
2)
опрацювання
законопроекту
з
2) Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до
експертами ЄС
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» опрацьовано з експертами ЄС в рамках
Проекту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах
фінансового сектору» (без змін)
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3) забезпечення супроводження розгляду
Верховною Радою України законопроекту

825. Законодавче закріплення 1) розроблення та подання на розгляд
принципів фінансової звітності Кабінету Міністрів України законопроекту
відповідно до права ЄС
про внесення відповідних змін до Закону
України “Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні”
2) опрацювання законопроекту з експертами
ЄС

3) забезпечення супроводження розгляду
Верховною Радою України законопроекту

826. Встановлення єдиних вимог
щодо складання і подання
балансу та звіту про прибуток і
збитки відповідно до права ЄС

1) розроблення та подання на розгляд
Кабінету Міністрів України законопроекту
про внесення відповідних змін до Закону
України “Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні”
2)
опрацювання
законопроекту
з
експертами ЄС

3) забезпечення супроводження розгляду
Верховною Радою України законопроекту
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3) Виконано. Верховною Радою України прийнято Закон
України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень»,
який набрав чинності 01.01.2018 (без змін)
1) Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» розроблено та листом від 10.05.2016 № 3111400-02-3/13225 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів
України (без змін)
2) Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» опрацьовано з експертами ЄС в рамках
Проекту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах
фінансового сектору» (без змін)
3) Виконано. Верховною Радою України прийнято Закон
України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень»,
який набрав чинності 01.01.2018 (без змін)
1) Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» розроблено та листом від 10.05.2016 № 3111400-02-3/13225 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів
України (без змін)
2) Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» опрацьовано з експертами ЄС в рамках
Проекту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах
фінансового сектору» (без змін)
3) Виконано. Верховною Радою України прийнято Закон
України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову

4) розроблення, видання та реєстрація в
Мін’юсті наказу Мінфіну щодо внесення
відповідних
змін
до
Національного
положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової
звітності”

827. Встановлення вимог до 1) розроблення та подання на розгляд
змісту приміток до фінансової Кабінету Міністрів України законопроекту
звітності
про внесення відповідних змін до Закону
України “Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні”
2) опрацювання законопроекту з експертами
ЄС

3) забезпечення супроводження розгляду
Верховною Радою України законопроекту

4) розроблення, видання та реєстрація в
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звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень»,
який набрав чинності 01.01.2018 (без змін)
4) Виконано. Прийнято наказ Міністерства фінансів України
від 20.06.2018 № 564 «Про затвердження Змін до деяких
нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з
бухгалтерського обліку», зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 16.07.2018 за № 817/32269
Відповідно до абзацу п’ятого пункту 2 Плану організації
підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення
реалізації Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких
положень» від 05.10.2017 № 2164-VIII, схваленого на засіданні
Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 (протокол № 66)
(реєстр. № 43484/2/1-17 від 04.12.2017), передбачено розробку
та затвердження змін до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової
звітності” (термін – 1 липня 2018 р.)(без змін).
1) Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» розроблено та листом від 10.05.2016 № 3111400-02-3/13225 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів
України (без змін)
2) Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» опрацьовано з експертами ЄС в рамках
Проекту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах
фінансового сектору» (без змін)
3) Виконано. Верховною Радою України прийнято Закон
України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень»,
який набрав чинності 01.01.2018 (без змін)
4) Виконано. Прийнято наказ Міністерства фінансів України

Мін’юсті відповідного наказу Мінфіну щодо
внесення відповідних змін до Національного
положення
(стандарту)
бухгалтерського
обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової
звітності”

5) розроблення, видання та реєстрація в
Мін’юсті наказу Мінфіну щодо внесення
відповідних змін до деяких положень
(стандартів) бухгалтерського обліку

828. Встановлення вимог до звіту 1) розроблення та подання на розгляд
про управління
Кабінету Міністрів України законопроекту
про внесення змін до Закону України “Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні” щодо вимог до звіту про управління
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від 20.06.2018 № 564 «Про затвердження Змін до деяких
нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з
бухгалтерського обліку», зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 16.07.2018 за № 817/32269.
Відповідно до абзацу четвертого пункту 2 Плану організації
підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення
реалізації Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких
положень» від 05.10.2017 № 2164-VIII, схваленого на засіданні
Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 (протокол № 66)
(реєстр. № 43484/2/1-17 від 04.12.2017), передбачено розробку
та затвердження змін до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової
звітності” (термін – 1 липня 2018 р.)(без змін).
5) Виконано. Прийнято наказ Міністерства фінансів України
від 20.06.2018 № 564 «Про затвердження Змін до деяких
нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з
бухгалтерського обліку», зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 16.07.2018 за № 817/32269.
Відповідно до абзацу четвертого пункту 2 Плану організації
підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення
реалізації Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких
положень» від 05.10.2017 № 2164-VIII, схваленого на засіданні
Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 (протокол № 66)
(реєстр. № 43484/2/1-17 від 04.12.2017), передбачено розробку
та затвердження змін до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку (термін – 1 липня 2018 р.)(без змін).
1) Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» розроблено та листом від 10.05.2016 № 3111400-02-3/13225 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів
України (без змін)

2) опрацювання законопроекту з експертами 2) Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до
ЄС
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» опрацьовано з експертами ЄС в рамках
Проекту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах
фінансового сектору» (без змін)
3) забезпечення супроводження розгляду 3) Виконано Верховною Радою України прийнято Закон
Верховною Радою України законопроекту
України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень»,
який набрав чинності 01.01.2018 (без змін)
4) розроблення, видання та реєстрація в 4) Виконано. Прийнято Наказ Міністерства фінансів
Мін’юсті наказу Мінфіну щодо вимог до України
від 07.12.2018 № 982 «Про затвердження
форми звіту про управління
Методичних рекомендацій зі складання звіту про
управління»
Відповідно до абзацу п’ятого пункту 2 Плану організації
підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення
реалізації Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких
положень» від 05.10.2017 № 2164-VIII, схваленого на засіданні
Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 (протокол № 66)
(реєстр. № 43484/2/1-17 від 04.12.2017), передбачено розробку
та затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку
складання звіту про управління (термін – 1 липня 2018 р.)
829. Встановлення єдиних вимог 1) розроблення та подання на розгляд 1) Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до
щодо складення консолідованої Кабінету Міністрів України законопроекту Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
фінансової звітності відповідно про внесення змін до Закону України “Про звітність в Україні» розроблено та листом від 10.05.2016 № 31до норм права ЄС
бухгалтерський облік та фінансову звітність в 11400-02-3/13225 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів
Україні” щодо складення консолідованої України (без змін)
фінансової звітності відповідно
2) опрацювання законопроекту з експертами 2) Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до
ЄС
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» опрацьовано з експертами ЄС в рамках
Проекту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах
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3) забезпечення супроводження розгляду
Верховною Радою України законопроекту

4) розроблення, видання та реєстрація в
Мін’юсті наказу Мінфіну щодо затвердження
Національного
положення
(стандарту)
бухгалтерського обліку 2 “Консолідована
фінансова звітність”

830. Встановлення вимог щодо 1) розроблення та подання на розгляд
оприлюднення підприємствами Кабінету Міністрів України законопроекту
фінансової звітності
про внесення змін до Закону України “Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні”
щодо
оприлюднення
підприємствами фінансової звітності
2) опрацювання законопроекту з експертами
ЄС
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фінансового сектору» (без змін)
3) Виконано. Верховною Радою України прийнято Закон
України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень»,
який набрав чинності 01.01.2018 (без змін)
4) Виконано. Прийнято наказ Міністерства фінансів України
від 20.06.2018 № 564 «Про затвердження Змін до деяких
нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з
бухгалтерського обліку», зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 16.07.2018 за № 817/32269.
Відповідно до абзацу п’ятого пункту 2 Плану організації
підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення
реалізації Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких
положень» від 05.10.2017 № 2164-VIII, схваленого на засіданні
Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 (протокол № 66)
(реєстр. № 43484/2/1-17 від 04.12.2017), передбачено розробку
та затвердження змін до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2 “Консолідована фінансова звітність”
(термін – 1 липня 2018 р.) (без змін).
1) Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» розроблено та листом від 10.05.2016 № 3111400-02-3/13225 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів
України (без змін)
2) Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» опрацьовано з експертами ЄС в рамках
Проекту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах
фінансового сектору» (без змін)

831. Встановлення вимог щодо
проведення аудиту фінансової
звітності для підприємств, які
становлять суспільний інтерес,
середніх і великих підприємств, а
також підприємств з державною
часткою власності

832.
Запровадження
обов’язкового
складення,
подання та оприлюднення звіту
про платежі на користь держави
для
окремих
категорій
підприємств

3) забезпечення супроводження розгляду 3) Виконано. Верховною Радою України прийнято Закон
Верховною Радою України законопроекту
України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень»,
який набрав чинності 01.01.2018 (без змін)
1) розроблення та подання на розгляд 1) Виконано. Проект Закону України «Про аудит фінансової
Кабінету Міністрів України законопроекту звітності та аудиторську діяльність» розроблено та листом
про
аудит
фінансової
звітності
та Міністерства фінансів України від 08.09.2016 № 31-11400-02аудиторську діяльність
3/25613 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України
(без змін)
2) опрацювання законопроекту з експертами 2) Виконано. Проект Закону України «Про аудит фінансової
ЄС
звітності та аудиторську діяльність» опрацьовано з експертами
ЄС в рамках Проекту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних
сферах фінансового сектору». Висновок Голови Представництва
ЄС в Україні Х’юга Мінгареллі від 10.11.2017 № Ares (2017)
5490616 (без змін)
3) забезпечення супроводження розгляду 3) Виконано. Верховною Радою України прийнято Закон
Верховною Радою України законопроекту
України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність», який набрав чинності
07.02.2018 та вводиться в дію з 01.10.2018 (без змін)
1) розроблення та подання на розгляд 1) Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до
Кабінету Міністрів України законопроекту Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
про внесення змін до Закону України “Про звітність в Україні» розроблено та листом від 10.05.2016 № 31бухгалтерський облік та фінансову звітність в 11400-02-3/13225 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів
Україні” щодо обов’язкового складення, України (без змін)
подання та оприлюднення звіту про платежі
на користь держави для окремих категорій
підприємств
2)
опрацювання
законопроекту
з
2) Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до
експертами ЄС
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» опрацьовано з експертами ЄС в рамках
Проекту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах
фінансового сектору» (без змін)
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3) забезпечення супроводження розгляду
Верховною Радою України законопроекту

4) розроблення, видання та реєстрація в
Мін’юсті наказу Мінфіну щодо форми,
змісту та порядку подання звіту про платежі
до
бюджету
окремими
категоріями
суб’єктів господарювання

833.
Визначення
критеріїв
звільнення від зобов’язань щодо
фінансової звітності, а також
обмежень,
пов’язаних
із
звільненням від зобов’язань

3) Виконано. Верховною Радою України прийнято Закон
України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень»,
який набрав чинності 01.01.2018 (без змін)
4) Виконується. Відповідно до абзацу п’ятого пункту 2 Плану
організації підготовки проектів актів, необхідних для
забезпечення реалізації Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення
деяких положень» від 05.10.2017 № 2164-VIII, схваленого на
засіданні Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 (протокол
№ 66) (реєстр. № 43484/2/1-17 від 04.12.2017), передбачено
розробку та затвердження Методичних рекомендацій щодо
порядку складання звіту про платежі на користь держави
(термін – 1 липня 2018 р.).
Проект наказу Міністерства фінансів Україні «Про
затвердження Методичних рекомендацій щодо формування
підприємствами звіту про платежі на користь держави»
доопрацьовується з урахуванням змін до Закону України « Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,
внесених Законом України від 18.09.2018 № 2545-VIII «Про
забезпечення прозорості у видобувних галузях».
1) Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» розроблено та листом від 10.05.2016 № 3111400-02-3/13225 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів
України (без змін)

1) розроблення та подання на розгляд
Кабінету Міністрів України законопроекту
про внесення змін до Закону України “Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні” щодо критеріїв звільнення від
зобов’язань щодо фінансової звітності, а
також обмежень, пов’язаних із звільненням
від зобов’язань
2) опрацювання законопроекту з експертами 2) Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до
ЄС
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» опрацьовано з експертами ЄС в рамках
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3) забезпечення супроводження розгляду
Верховною Радою України законопроекту

834. Запровадження санкцій за
порушення вимог законодавства
щодо
складення
та
оприлюднення
фінансової
звітності

1) розроблення та подання на розгляд
Кабінету Міністрів України законопроекту
про
аудит
фінансової
звітності
та
аудиторську діяльність
2) опрацювання законопроекту з експертами
ЄС

3) забезпечення супроводження розгляду
Верховною Радою України законопроекту
4) розроблення та подання на розгляд
Кабінету Міністрів України законопроекту
про внесення відповідних змін до Закону
України “Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні”
5) опрацювання законопроекту з експертами
ЄС

6) забезпечення супроводження розгляду
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Проекту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах
фінансового сектору» (без змін)
3) Виконано. Верховною Радою України прийнято Закон
України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень»,
який набрав чинності 01.01.2018 (без змін)
1) Виконано. Проект Закону України «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність» розроблено та листом
Міністерства фінансів України від 08.09.2016 № 31-11400-023/25613 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України
(без змін)
2) Виконано. Проект Закону України «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність» опрацьовано з експертами
ЄС в рамках Проекту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних
сферах фінансового сектору» .Висновок Голови Представництва
ЄС в Україні Х’юга Мінгареллі від 10.11.2017 № Ares (2017)
5490616 (без змін)
3) Виконано. Верховною Радою України прийнято Закон
України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність», який набрав чинності
07.02.2018 та вводиться в дію з 01.10.2018 (без змін)
4) Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» розроблено та листом від 10.05.2016 № 3111400-02-3/13225 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів
України (без змін)
5) Виконано. Проект Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» опрацьовано з експертами ЄС в рамках
Проекту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних сферах
фінансового сектору» (без змін)
6) Виконано. Верховною Радою України прийнято Закон

Верховною Радою України законопроекту

835. Визначення умов та порядку
допуску
аудиторів
до
провадження
аудиторської
діяльності

1) розроблення та подання на розгляд
Кабінету Міністрів України законопроекту
про
аудит
фінансової
звітності
та
аудиторську діяльність
2) опрацювання законопроекту з експертами
ЄС

3) забезпечення супроводження розгляду
Верховною Радою України законопроекту
4) визначення органу, відповідального за
допуск аудиторів та аудиторських фірм до
провадження аудиторської діяльності

5) розроблення та затвердження Органом
суспільного
нагляду
Положення
про
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України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень»,
який набрав чинності 01.01.2018 (без змін)
1) Виконано. Проект Закону України «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність» розроблено та листом
Міністерства фінансів України від 08.09.2016 № 31-11400-023/25613 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України
(без змін)
2) Виконано. Проект Закону України «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність» опрацьовано з експертами
ЄС в рамках Проекту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних
сферах фінансового сектору». Висновок Голови Представництва
ЄС в Україні Х’юга Мінгареллі від 10.11.2017 № Ares (2017)
5490616 (без змін)
3) Виконано. Верховною Радою України прийнято Закон
України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність», який набрав чинності
07.02.2018 та вводиться в дію з 01.10.2018 (без змін)
4) Виконано. Згідно з частиною восьмою статті 19 Закону
України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність» атестація аудиторів
здійснюється комісією з атестації.
Відповідно до абзацу восьмого пункту 2 Плану організації
підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення
реалізації Закону України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про
аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»,
схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від
28.02.2018 (протокол № 8), передбачено розробку та
затвердження Положення про комісію з атестації (термін –
серпень 2018 р.) (без змін)
5) Виконується. Відповідно до частини восьмої статті 19
Закону Положення про комісію з атестації погоджується

сертифікацію аудиторів (нова редакція)

836. Створення єдиного реєстру 1) розроблення та подання на розгляд
аудиторів та аудиторських фірм
Кабінету Міністрів України законопроекту
про
аудит
фінансової
звітності
та
аудиторську діяльність

2) опрацювання законопроекту з експертами
ЄС
3) забезпечення супроводження розгляду
Верховною Радою України законопроекту
4) розроблення та затвердження Органом
суспільного нагляду Положення про Реєстр
аудиторських фірм та аудиторів (нова
редакція)
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Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та
затверджується наказом центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує державну політику у
сфері бухгалтерського обліку та аудиту.
З огляду на те, що процес започаткування роботи державної
установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською
діяльністю» не завершено, Міністерство фінансів України
листом від 02.01.2019 № 35240-01-3/31520 звернулось до
Кабінету Міністрів України з пропозицією перенесення строку
виконання заходу, передбаченого абзацом восьмим розділу 2
зазначеного Плану, на 31 січня2019 року.
1) Виконано. Проект Закону України «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність» розроблено та листом
Міністерства фінансів України від 08.09.2016 № 31-11400-023/25613 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України
(без змін)
2) Виконано.Проект Закону України «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність» опрацьовано з експертами
ЄС в рамках Проекту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних
сферах фінансового сектору». Висновок Голови Представництва
ЄС в Україні Х’юга Мінгареллі від 10.11.2017 № Ares (2017)
5490616 (без змін).
3) Виконано. Верховною Радою України прийнято Закон
України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність», який набрав чинності
07.02.2018 та вводиться в дію з 01.10.2018 (без змін).
4) Виконано. Міністерством фінансів України затверджено
наказ від 19.09.2018 № 766 «Про затвердження Порядку ведення
Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності».
Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 2 Плану організації
підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення
реалізації Закону України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про
аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»,

837.
Визначення
категорій
підприємств, що становлять
суспільний
інтерес,
які
підлягають обов’язковому аудиту

1) розроблення та подання на розгляд
Кабінету Міністрів України законопроекту
про
аудит
фінансової
звітності
та
аудиторську діяльність
2) опрацювання законопроекту з експертами
ЄС

3) забезпечення супроводження розгляду
Верховною Радою України законопроекту
838. Посилення контролю якості 1) розроблення та подання на розгляд
аудиторських послуг
Кабінету Міністрів України законопроекту
про
аудит
фінансової
звітності
та
аудиторську діяльність
2) опрацювання законопроекту з експертами
ЄС
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схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від
28.02.2018 (протокол № 8), передбачено розробку та
затвердження Порядку ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності (термін – серпень 2018 року).
Міністерство фінансів України листом від 31.08.2018
№ 31-35240-01-3/22968 звернулось до Кабінету Міністрів
України з пропозицією перенесення строку виконання заходу,
передбаченого абзацом одинадцятим розділу 2 Плану, на 21
вересня 2018 року(без змін).
1) Виконано. Проект Закону України «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність» розроблено та листом
Міністерства фінансів України від 08.09.2016 № 31-11400-023/25613 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України
(без змін)
2) Виконано. Проект Закону України «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність» опрацьовано з експертами
ЄС в рамках Проекту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних
сферах фінансового сектору». Висновок Голови Представництва
ЄС в Україні Х’юга Мінгареллі від 10.11.2017 № Ares (2017)
5490616 (без змін)
3) Виконано. Верховною Радою України прийнято Закон
України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність», який набрав чинності
07.02.2018 та вводиться в дію з 01.10.2018 (без змін)
1) Виконано. Проект Закону України «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність» розроблено та листом
Міністерства фінансів України від 08.09.2016 № 31-11400-023/25613 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України
(без змін)
2) Виконано. Проект Закону України «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність» опрацьовано з експертами
ЄС в рамках Проекту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних
сферах фінансового сектору». Висновок Голови Представництва

3) забезпечення супроводження розгляду
Верховною Радою України законопроекту
4) розроблення та затвердження Органом
суспільного нагляду положення національної
практики контролю якості аудиторських
послуг
5) розроблення та затвердження Органом
суспільного
нагляду
положення
про
моніторинг практики аудиторської діяльності
6) розроблення та затвердження Органом
суспільного нагляду положення про зовнішні
перевірки
системи
контролю
якості
аудиторських послуг
7) розроблення та затвердження Органом
суспільного нагляду положення щодо санкцій
за невірне проведення обов’язкового аудиту

839.
Створення
системи
суспільного
нагляду
за
діяльністю
аудиторів
і
аудиторських фірм

1) розроблення та подання на розгляд
Кабінету Міністрів України законопроекту
про
аудит
фінансової
звітності
та
аудиторську діяльність
2) опрацювання законопроекту з експертами
ЄС
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ЄС в Україні Х’юга Мінгареллі від 10.11.2017 № Ares (2017)
5490616 (без змін)
3) Виконано. Верховною Радою України прийнято Закон
України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність», який набрав чинності
07.02.2018 та вводиться в дію з 01.10.2018 (без змін)
Виконується. Відповідно до абзацу дванадцятого пункту 2
Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для
забезпечення реалізації Закону України від 21.12.2017 № 2258VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України
від 28.02.2018 (протокол № 8), передбачено розробку та
затвердження Порядку проведення перевірок з контролю якості
(термін – серпень 2018 р.).
З огляду на те, що процес започаткування роботи державної
установи - «Орган суспільного нагляду за аудиторською
діяльністю», якою має бути розроблено відповідний проект
акта та поданий Міністерству фінансів України на
затвердження, не завершено, Міністерство фінансів України
листом від 02.01.2019 № 35240-01-3/86 звернулось до Кабінету
Міністрів України з пропозицією перенесення строку виконання
заходу, передбаченого абзацом дванадцятим пункту 2
зазначеного Плану, на 31 січня 2019 року.
1) Виконано. Проект Закону України «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність» розроблено та листом
Міністерства фінансів України від 08.09.2016 № 31-11400-023/25613 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України
(без змін)
2) Виконано. Проект Закону України «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність» опрацьовано з експертами
ЄС в рамках Проекту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних
сферах фінансового сектору». Висновок Голови Представництва
ЄС в Україні Х’юга Мінгареллі від 10.11.2017 № Ares (2017)

5490616 (без змін)
3) забезпечення супроводження розгляду 3) Виконано. Верховною Радою України прийнято Закон
Верховною Радою України законопроекту
України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність», який набрав чинності
07.02.2018 та вводиться в дію з 01.10.2018 (без змін)
4) формування Органу суспільного нагляду за 4) Виконано. Міністерством фінансів України затверджено
аудиторською діяльністю
наказ від 18.09.2018 № 765 «Про утворення державної установи
«Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю», яким
затверджується її Статут.
Відповідно до абзацу першого пункту 2 Плану організації
підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення
реалізації Закону України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про
аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»,
схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від
28.02.2018 (протокол № 8), передбачено розробку та
затвердження Статуту Органу суспільного нагляду за
аудиторською діяльністю (термін – серпень 2018 р.) (без змін).
840.
Врегулювання
питань
взаємодії з державами —членами
ЄС та третіми країнами у сфері
аудиторської діяльності

1) розроблення та подання на розгляд
Кабінету Міністрів України законопроекту
про
аудит
фінансової
звітності
та
аудиторську діяльність

1) Виконано. Проект Закону України «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність» розроблено та листом
Міністерства фінансів України від 08.09.2016 № 31-11400-023/25613 надіслано до Секретаріату Кабінету Міністрів України
(без змін)
2) Виконано. Проект Закону України «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність» опрацьовано з експертами
2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС в рамках Проекту ЄС «Технічна допомога у пріоритетних
ЄС
сферах фінансового сектору». Висновок Голови Представництва
ЄС в Україні Х’юга Мінгареллі від 10.11.2017 № Ares (2017)
5490616 (без змін)
3) Виконано. Верховною Радою України прийнято Закон
3) забезпечення супроводження розгляду України від 21.12.2017 № 2258-VIII «Про аудит фінансової
Верховною Радою України законопроекту
звітності та аудиторську діяльність», який набрав чинності
07.02.2018 та вводиться в дію з 01.10.2018 (без змін)
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4) розроблення та затвердження Органом
суспільного нагляду положення щодо
міжнародних
аспектів
аудиторської
діяльності

Оскільки питання взаємодії з державами – членами ЄС та
третіми країнами у сфері аудиторської діяльності врегульовано
частиною шостою статті 4, частиною п’ятою статті 5 та
частиною п’ятою статті 19 Закону України від 21.12.2017 №
2258-VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність», розробка та затвердження Положення щодо
міжнародних аспектів аудиторської діяльності є недоцільними
(без змін)
Управління державними фінансами
1) Виконано. Захід повністю виконано у попередні періоди (з 2017
1463. Удосконалення системи 1) створення у структурі Мінфіну
року забезпечено функціонування у Мінфіні Центрального
державного
внутрішнього відповідного підрозділу гармонізації
підрозділу гармонізації – Департаменту гармонізації державного
фінансового контролю
внутрішнього фінансового контролю). (без змін)
2) Виконано.
2) забезпечення підвищення
У ІV кварталі 2018 року вжито заходів для подальшого
інституційної спроможності
інституційної
спроможності
Центрального
центрального підрозділу гармонізації для підвищення
підрозділу гармонізації. Зокрема:
забезпечення ефективного
- продовжувалась співпраця з Міністерством фінансів
функціонування систем внутрішнього
Королівства Нідерланди: на виконання Програми двостороннього
контролю та внутрішнього аудиту
співробітництва в жовтні – грудні 2018 року проведено 3 робочі
зустрічі працівників Центрального підрозділу гармонізації
(Департаменту
гармонізації
державного
внутрішнього
фінансового контролю) Мінфіну із представниками Національної
академії фінансів та економіки Мінфіну Королівства Нідерланди,
на яких обговорювались питання організації та проведення заходів
із внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту, передбачених
у рамках двостороннього співробітництва; питання підготовки
звіту за результатами оцінки (огляду) стану функціонування
систем внутрішнього контролю; питання щодо подальшого
професійного розвитку працівників підрозділів внутрішнього
аудиту, у тому числі запровадження нових навчальних методів
тощо;
- взято участь у 4 міжнародних конференціях і навчальних заходах
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3) розроблення та впровадження
програми підвищення кваліфікації для
внутрішніх аудиторів
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(міжнародній конференції, організованій Мінфіном Королівства
Нідерланди, з питань організації та розвитку навчальних
спроможностей у сфері фінансів; засіданнях Практикуючого
співтовариства з внутрішнього аудиту PEM PAL, зокрема у
пленарному засіданні співтовариства та засіданні Робочої групи з
питань внутрішнього контролю; міжнародній конференції,
організованій
Мінфіном
Королівства
Нідерланди,
для
аудиторських служб, що займаються аудитом коштів ЄС;
навчально-інформаційній поїздці до Німеччини стосовно Цілей
Сталого Розвитку до 2030 року та практик державного
управління в Німеччині);
- представники Департаменту гармонізації державного
внутрішнього
фінансового
контролю
підвищували
свою
кваліфікацію шляхом участі в інших навчальних програмах,
тематичних тренінгах і семінарах. Зокрема, в ІV кварталі 2018
року 4 працівники Департаменту взяли участь у семінарах і
тренінгах, на яких розглядалися питання щодо сучасної
методології внутрішнього аудиту, організації та проведення
аудиту ефективності, аудиту управління ризиками. Крім того, 2
працівники Департаменту навчались за програмами «Управління
публічними фінансами» та «Train of Trainer (ТоТ)».
3) Виконується.
В рамках двостороннього співробітництва з Міністерством
фінансів Королівства Нідерланди та відповідно до Програми
розвитку внутрішніх аудиторів державного сектору України в ІV
кварталі 2018 року проведено 2 тренінги:
- тренінг з ІТ аудиту для 20 працівників підрозділів внутрішнього
аудиту міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
(з 5 по 7 грудня 2018 р.);
- тренінг на тему «Внутрішній аудит і шахрайство» для 20
працівників підрозділів внутрішнього аудиту (з 11 по 13 грудня
2018 р.).
Крім того, представники Департаменту на звернення Пенсійного

фонду України та Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, взяли участь у
проведенні навчань для працівників зазначених органів з питань
внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту.
Також розпочато реалізацію пілотного проекту з системного
внутрішнього аудиту (аудиту ефективності) в Міністерстві
юстиції України (направлено лист на Міністерство юстиції від
01.11.2018 № 33020-07-5/28219 про проведення пілотного проекту
з внутрішнього аудиту; в жовтні-грудні проведено 2 установчі
зустрічі представників Департаменту з представниками
Національної академії фінансів та економіки Мінфіну Королівства
Нідерланди та з представниками Мін’юсту, на яких визначено
об’єкт і тему внутрішнього аудиту, обговорено робочу програму
внутрішнього аудиту та визначено структуру звіту).
З метою подальшого розвитку функції внутрішнього аудиту та її
гармонізації з міжнародними стандартами та практикою ЄС
постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 1062
внесено зміни до Порядку проведення внутрішнього аудиту, якими
передбачено запровадження стратегічного планування діяльності
з внутрішнього аудиту, підписання декларацій внутрішнього
аудиту, створення аудиторських комітетів тощо.
В рамках консультаційної підтримки функції внутрішнього
аудиту в звітному періоді Мінфіном направлено 6 інформаційних
(роз'яснювальних) листів на адресу міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, обласних та Київської
міської державних адміністрацій, інших головних розпорядників
коштів державного бюджету (щодо внесення змін до нормативно
правових актів з внутрішнього аудиту; щодо організації та
здійснення внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту;
щодо стратегічного та річного планування діяльності з
внутрішнього аудиту; щодо забезпечення та підвищення якості
внутрішнього аудиту; щодо якості внутрішніх аудитів та
внутрішніх документів з питань планування роботи тощо).
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4) реалізація пілотних проектів із
впровадження внутрішнього контролю у
вибраних міністерствах
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4) Виконується.
З метою встановлення поточного стану справ щодо
функціонування внутрішнього контролю в державних органах та
підготовки до реалізації пілотних проектів із впровадження
внутрішнього контролю завершено проведення спільно з
нідерландськими
експертами
оцінки
(огляду)
стану
функціонування систем внутрішнього контролю.
Наразі триває підготовка звіту за результатами огляду з
пропозиціями щодо подальшого удосконалення функціонування
внутрішнього контролю в органах державного сектора.
З метою подальшого розвитку внутрішнього контролю
постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 1062
затверджено Основні засади організації та здійснення
внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів,
якими в тому числі визначено його елементи, врегульовано
питання управлінської відповідальності та підзвітності тощо.
За підтримки проекту двостороннього співробітництва між
Мінфіном України та Мінфіном Королівства Нідерланди у
листопаді поточного року розпочато реалізацію пілотного
проекту із впровадження внутрішнього контролю в Міністерстві
енергетики та вугільної промисловості України, який спрямований
на посилення відповідальності керівників за управління і розвиток
установи в цілому (управлінська відповідальність та підзвітність)
та якісне виконання ними завдань з планування та організації
діяльності, формування адекватної структури внутрішнього
контролю, нагляду за здійсненням внутрішнього контролю та
управління ризиками.
В рамках реалізації пілотного проекту наказом Міненерговугілля
від 19.11.2018 № 582 створена робоча група з реалізації пілотного
проекту з внутрішнього контролю; проведено 3 зустрічі (21
листопада, 10 грудня та 20 грудня 2018 року) представників
Міненерговугілля, Мінфіну та нідерландських експертів.

1464-1468. Щодо імплементації
окермих положень Директиви
Ради № 2011/64/ЄС від 21 червня
2011 року про структуру та ставки
акцизного збору на тютюнові
вироби (за виключенням статей
7(2), 8, 9, 10, 11, 12, 14(1), 14(2),
14(4), 18 та 19)

Оподаткування
1) підготовка порівняльної таблиці щодо 1) Виконано. Мінфіном листом від 17.10.2016 № 31-11160-03відповідності
національного 3/29079 прозвітовано Кабінету Міністрів України про врахування
законодавства відповідним положенням вказаних положень Директив у чинній редакції розділу VI
директив ЄС з питань акцизного податку «Акцизний податок» Податкового кодексу України та наказі ДФС
від 09.06.2015 № 401 «Про затвердження Пояснень до Української
класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності» (у вигляді
порівняльних таблиць).
Мінфіном направлено до Урядового офісу з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції (далі – Урядовий офіс)
для подальшої передачі Стороні ЄС переклад англійською мовою
зазначеної інформації про виконання зобов’язань згідно із Угодою
про асоціацію з терміном до 1 листопада 2016 року, здійснений
Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) (лист
від 31.01.2018 № 11020-05-3/2677) (без змін).
2) опрацювання порівняльної таблиці з 2) Під час проведення Кластера 2 Підкомітету з питань економіки
експертами ЄС
та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між
Україною та ЄС, що відбувся 28 березня 2018 року у м. Києві,
було передано переклад англійською мовою зазначених
порівняльних таблиць з метою отримання висновку Сторони ЄС
щодо
виконання
Україною
зобов’язань
з
приведення
національного податкового законодавства у відповідність із
вищевказаними положеннями Директив.
Станом на 27.12.2018 відповіді від Сторони ЄС не
надходило
Положення щодо необхідності отримання оцінки Сторони
ЄС було включено до директив Української делегації до участі у
П’ятому засіданні Ради асоціації Україна-ЄС, яке відбулося 17
грудня 2018 року.
3) розроблення, подання на розгляд
Кабінету
Міністрів
України
та
забезпечення супроводження розгляду
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-

Верховною Радою України відповідного
законопроекту (за результатами аналізу
порівняльної таблиці та за необхідності)
1469. Встановлення положення
щодо осіб, які подорожують, про
звільнення від сплати податку на
додану вартість і акцизного
податку на імпорт тютюнових
виробів згідно з кількісними
обмеженнями

1470. Встановлення положення
щодо осіб, які подорожують, про
звільнення від сплати податку на
додану вартість і акцизного
податку на алкоголь та алкогольні
напої, інші, ніж неігристе вино та

1)Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України «Про
внесення змін до Митного кодексу України», який 13.10.2015 було
схвалено на засіданні КМУ та пов’язаний з ним проект Закону
України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо
особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій
із ввезення на митну територію України товарів фізичними
особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі» з
дорученням Мінфіну доопрацювати їх з урахування результатів
обговорення щодо набрання чинності окремими їх нормами з 1
січня 2017 року.
Доопрацьовані законопроекти надіслано до Кабінету Міністрів
України листом від 29.10.2015 № 11320-02/3/33505.
Наразі законопроект знаходиться на розгляді ВРУ (реєстр. № 4615
від 06.05.2016 «Про внесення змін до Митного кодексу України
(щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС)» (без
змін).
2)
опрацювання
законопроекту
з 2) Виконано. Отримано лист Представництва ЄС від 15.05.2018
щодо попереднього аналізу положень
законопроекту реєстр
експертами ЄС
№ 4615
Продовжується оцінка законопроекту експертами Єврокомісії (без
змін).
3) забезпечення супроводження розгляду 3) Виконується
Верховною
Радою
України
законопроекту
1) розроблення та подання на розгляд 1)Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України «Про
Кабінету
Міністрів
України внесення змін до Митного кодексу України», який 13.10.2015 було
законопроекту про внесення змін до схвалено на засіданні КМУ та пов’язаний з ним проект Закону
Митного кодексу України стосовно України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо
встановлення кількісних обмеження на особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій
ввезення алкоголю та алкогольних напоїв із ввезення на митну територію України товарів фізичними
1) розроблення та подання на розгляд
Кабінету
Міністрів
України
законопроекту про внесення змін до
Митного кодексу України стосовно
встановлення кількісних обмежень на
ввезення тютюнових виробів без сплати
податку на додану вартість та акцизного
податку
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пиво при дотримані кількісних без сплати податку на додану вартість та особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі» з
акцизного податку
обмежень
дорученням Мінфіну доопрацювати їх з урахування результатів
обговорення щодо набрання чинності окремими їх нормами з 1
січня 2017 року.
Доопрацьовані законопроекти надіслано до Кабінету Міністрів
України листом від 29.10.2015 № 11320-02/3/33505.
Наразі законопроект знаходиться на розгляді ВРУ (реєстр. № 4615
від 06.05.2016 «Про внесення змін до Митного кодексу України
(щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС)» (без
змін).
2)
опрацювання
законопроекту
з 2) Виконано. Отримано лист Представництва ЄС від 15.05.2018
щодо попереднього аналізу положень законопроекту реєстр
експертами ЄС
№ 4615
Продовжується оцінка законопроекту експертами Єврокомісії (без
змін).
3) забезпечення супроводження розгляду 3) Виконується
Верховною
законопроекту

1471. Встановлення положення
щодо осіб, які подорожують, про
звільнення від сплати податку на
додану вартість та акцизного
податку на паливо, що міститься у
стандартному
баку
автотранспортного засобу, але не
більше 10 літрів у каністрі

Радою

України

1)розроблення та подання на розгляд
Кабінету Міністрів України
законопроекту про внесення змін до
Митного кодексу України стосовно
встановлення кількісних обмежень на
ввезення палива без сплати податку на
додану вартість та акцизного податку
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1)Виконано. Мінфіном розроблено проект Закону України «Про
внесення змін до Митного кодексу України», який 13.10.2015 було
схвалено на засіданні КМУ та пов’язаний з ним проект Закону
України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо
особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій
із ввезення на митну територію України товарів фізичними
особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі» з
дорученням Мінфіну доопрацювати їх з урахування результатів
обговорення щодо набрання чинності окремими їх нормами з 1
січня 2017 року.
Доопрацьовані законопроекти надіслано до Кабінету Міністрів
України листом від 29.10.2015 № 11320-02/3/33505. Наразі
законопроект знаходиться на розгляді ВРУ (реєстр. № 4615 від
06.05.2016 «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо
виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС)» (без змін).

2) опрацювання законопроекту з
експертами ЄС
3) забезпечення супроводження розгляду
Верховною Радою України
законопроекту
1472. Законодавче закріплення
принципів належного управління у
сфері оподаткування
1473. Поліпшення належного 1) розроблення проекту плану заходів з
управління у сфері оподаткування, імплементації глави 4 «Оподаткування»
вдосконалення
і
розвиток розділу V «Економічне та галузеве
податкової системи
співробітництво» Угоди про асоціацію
2) опрацювання проекту постанови з
експертами ЄС
3) подання проекту відповідного акта
Кабінету Міністрів України на розгляд
Кабінету Міністрів

1474. Створення ефективного
механізму співробітництва між
Сторонами, постійний діалог із
Стороною ЄС щодо обміну
інформацією
про
найкращі
практики у сфері оподаткування

Проведення із Стороною ЄС у рамках
роботи кластера 2 Комітету асоціації між
Україною та ЄС засідання з метою
обміну інформацією та досвідом про
найкращі практики оподаткування, а
також аналізу запропонованих ініціатив
України
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2) Виконано. Отримано лист Представництва ЄС від 15.05.2018
щодо попереднього аналізу положень
законопроекту реєстр
№ 4615
Продовжується оцінка законопроекту експертами Єврокомісії
3) Виконується

1)Виконано. План заходів з імплементації глави 4
«Оподаткування» розділу V «Економічне та галузеве
співробітництво» визначено пунктами 1464-1533 розділу
«Оподаткування» Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 25.10.2017 № 1106.
2) Виконано. План заходів з виконання Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС розроблявся за підтримки фахівців проекту” ЄС
Association 4U
3) Виконано. Постановою Кабінету Міністрів України від
25.10.2017 № 1106 «Про виконання Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони» затверджено План заходів
з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Виконано. 28 березня 2018 року у м. Києві було проведено
засідання Кластера 2 (промислова та підприємницька політика,
гірнича справа і металургія, туризм, космос, законодавство про
товариства та корпоративне управління, захист прав споживачів,
оподаткування) Підкомітету з питань економіки та іншого
галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та
ЄС. (без змін)

1476-1489. Щодо імплементації
окермих положень Директиви
Ради
92/83/ЄЕС
від
19.10.1992 року щодо гармонізації
структур акцизних зборів на спирт
та алкогольні напої

1) підготовка порівняльної таблиці щодо 1) Часткове виконання.
відповідності
національного
Мінфіном разом із зацікавленими органами виконавчої влади
законодавства відповідним положенням розроблено проект Закону України «Про внесення змін до
директив ЄС з питань акцизного податку Податкового кодексу України щодо приведення класифікації
виноробної продукції у відповідність з європейською
класифікацією».
Законопроект розроблено на виконання вимог Угоди про
асоціацію в частині наближення класифікації виноробної
продукції, для цілей оподаткування, до європейської класифікації,
а також забезпечення єдиного підходу до оподаткування різних
груп алкогольних напоїв.
Відповідно до європейського законодавства оподаткування
вин та інших зброджених напоїв здійснюється згідно з поділом на:
звичайні вина та інші негазовані зброджені напої,
ігристі вина та ігристі зброджені напої,
проміжні товари, фактична міцність яких є вищою за 1,2%
об’єму, але не вищою за 22% об’єму, які не включені до
попередніх груп,
товари з етилового спирту, фактична міцність яких є вищою
за 22% об’єму.
При цьому, в ЄС передбачено застосування єдиної ставки
акцизного податку для кожної групи вин (напоїв).
Законопроектом пропонується наблизити класифікацію
виноробної продукції до класифікації, визначеної у Директиві Ради
від 19.10.1992 № 92/83/ЄЕС (далі – Директива 92/83). Головним
чином це стосується напоїв, виготовлених з плодів ягід та сумішей
цих напоїв із спиртом.
Положення вказаного законопроекту були включені до
законопроекту (реєстраційний № 9260 від 05.11.2018, внесений
Кабінетом Міністрів України).
23 листопада 2018 року було прийнято Закон України № 2628
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
інших законодавчих актів України щодо покращення
56

адміністрування та перегляду ставок окремих податків та зборів».

1490-1522. Щодо імплементації
окремих положень Директиви
Ради ЄС № 2006/112/ЄС від
28.11.2006 року
про
спільну
систему податку на додану
вартість

2) опрацювання порівняльної таблиці з
експертами ЄС
3) розроблення, подання на розгляд
Кабінету
Міністрів
України
та
забезпечення супроводження розгляду
Верховною Радою України відповідного
законопроекту (за результатами аналізу
відповідності
національного
законодавства положенням актів ЄС та за
необхідності)
1) підготовка порівняльної таблиці щодо 1) Виконується. Міністерством фінансів здійснюється
відповідності
національного підготовка порівняльної таблиці щодо врахування зобов’язань
законодавства відповідним положенням згідно із Директивою Ради ЄС 2006/112/ЄС від 28.11.2006 про
директив ЄС з питань акцизного податку спільну систему податку на додану вартість (далі – Директива
2006/112) у національному податковому законодавстві.
Порівняльна таблиця розробляється на основі версії
Директиви 2006/112 від 2006 року.
Мінфін неодноразово звертався до Кабінету Міністрів
України щодо необхідності прискорення здійснення перекладу
консолідованої версії Директиви 2006/112 (листи від 19.04.2017
№ 25010-06-3/10587, від 27.07.2018 № 11420-03-3/20075 та від
15.08.2018 № 25010-06-3/21771).
22-24 травня 2018 року в рамках TAIEX був здійснений
навчальний візит фахівців Мінфіну України до Мінфіну Австрії на
тему: «Місце поставки товарів/послуг для цілей ПДВ».
Мінфін листом від 03.10.2018 № 11420-07-10/25877 направив
на адресу Національного агентства України з державної служби
проектну пропозицію щодо запровадження проекту Twinning
з питань імплементації Директиви Ради 2006/112 та Тринадцятої
директиви у національне податкове законодавство.
Відповідно до наказу Мінфіну від 12.12.2018 № 1010
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створено робочу групу з питань імплементації законодавства ЄС
в частині ПДВ у національне податкове законодавства.
2) опрацювання порівняльної таблиці з
експертами ЄС
3) розроблення, подання на розгляд
Кабінету
Міністрів
України
та
забезпечення супроводження розгляду
Верховною Радою України відповідного
законопроекту (за результатами аналізу
відповідності
національного
законодавства положенням актів ЄС та за
необхідності)
1520. Дотримання вимог ЄС під
час впровадження положень щодо
оподаткування
інвестиційного
золота

прийняття відповідальними органами
рішення щодо можливості та доцільності
внесення змін до Податкового кодексу
України щодо особливостей
оподаткування інвестиційного золота

1521. Законодавче закріплення
особливостей регульованого ринку
золотих зливків, прав та обов’язків
торговців інвестиційним золотом
відповідно до права ЄС

1) розроблення та подання на розгляд
Кабінету Міністрів України
законопроекту про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
закріплення особливостей регульованого
ринку золотих зливків, прав та обов’язків
торговців інвестиційним золотом
відповідно до права ЄС

За інформацією Національного банку України - питання
оподаткування банківських металів (у т.ч. інвестиційних монет)
урегульоване національним законодавством України. Так,
відповідно до норм статті 196.1 Податкового кодексу України
операції з обігу банківських металів не є об'єктом оподаткування
податком на додану вартість (пункт 196.1.4) (без змін).
За інформацією Національного банку України - питання
оподаткування банківських металів (у т.ч. інвестиційних монет)
урегульоване національним законодавством України. Так,
відповідно до норм статті 196.1 Податкового кодексу України
операції з обігу банківських металів не є об'єктом оподаткування
податком на додану вартість (пункт 196.1.4) (без змін).

2) опрацювання законопроекту з
експертами ЄС

-

3) забезпечення супроводження розгляду
Верховною Радою України
законопроекту

-

58

1523. Приведення у відповідність з
вимогами
ЄС
заходів
для
відшкодування податку на додану
вартість суб’єктам оподаткування,
які не засновані на території ЄС
(Рада асоціації визначає графік
імплементації)

4) розроблення та подання на розгляд
Кабінетові Міністрів України проектів
відповідних нормативно-правових актів
Кабінету Міністрів України

-

5) розроблення, затвердження та
реєстрація в Мін’юсті переліку вимог до
операцій на регульованому ринку
золотих зливків, особливих прав та
обов’язків торговців інвестиційним
золотом
1) розроблення та подання на розгляд
Кабінету
Міністрів
України
законопроекту про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо
приведення у відповідність з вимогами
ЄС заходів для відшкодування податку
на
додану
вартість
суб’єктам
оподаткування, які не засновані на
території ЄС (відповідно до рішення,
ухваленого двосторонніми органами
співробітництва)

-

2)
опрацювання
експертами ЄС

законопроекту
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З метою вивчення досвіду з імплементації Тринадцятої
директиви Мінфін листом від 24.07.2017 № 19020-03-6/19949
направив до Національного агентства України з питань
державної служби заявку на проведення у 2017 році заходу в
рамках TAIEX на тему: «Імплементація до національного
законодавства Тринадцятої Директиви Ради ЄС № 86/560/ЄЕС
від 17.11.1986 щодо гармонізації законодавства держав-членів
про податки з обороту».
Зазначений навчальний візит до податкового офісу м.Грац
(Австрія) здійснено з 6 до 8 листопада 2018 року. За
результатами відрядження подано керівництву Мінфіну звіт
щодо позитивних та негативних наслідків для України
імплементації Тринадцятої директиви.
Мінфін листом від 03.10.2018 № 11420-07-10/25877 направив
на адресу Національного агентства України з державної служби
проектну пропозицію щодо запровадження проекту Twinning
з питань імплементації Директиви Ради 2006/112/ЄС та
Тринадцятої директиви у національне податкове законодавство.
Відповідно до наказу Мінфіну від 12.12.2018 № 1010 створено
робочу групу з питань імплементації законодавства ЄС в частині
ПДВ у національне податкове законодавства.
з
-

1524. Приведення у відповідність з
вимогами ЄС поняття “проміжні
продукти” та єдиних знижених
ставок податку на них (Рада
асоціації
визначає
графік
імплементації)

3) забезпечення супроводження розгляду
Верховною
Радою
України
законопроекту
1) розроблення та подання на розгляд
Кабінету
Міністрів
України
законопроекту про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо
визначення поняття “проміжні продукти”
та знижених ставок податку на них
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1) Виконується. Мінфіном разом із зацікавленими органами
виконавчої влади розроблено проект Закону України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України щодо приведення
класифікації виноробної продукції у відповідність з європейською
класифікацією».
Законопроект розроблено на виконання вимог Угоди про
асоціацію в частині наближення класифікації виноробної
продукції, для цілей оподаткування, до європейської класифікації, а
також забезпечення єдиного підходу до оподаткування різних груп
алкогольних напоїв.
Відповідно до європейського законодавства оподаткування
вин та інших зброджених напоїв здійснюється згідно з поділом на:
звичайні вина та інші негазовані зброджені напої,
ігристі вина та ігристі зброджені напої,
проміжні товари, фактична міцність яких є вищою за 1,2%
об’єму, але не вищою за 22% об’єму, які не включені до попередніх
груп,
товари з етилового спирту, фактична міцність яких є
вищою за 22% об’єму.
При цьому, в ЄС передбачено застосування єдиної ставки
акцизного податку для кожної групи вин (напоїв).
Законопроектом, зокрема, передбачено запровадження
групи товарів «Вина та інші зброджені напої (у тому числі суміші
із зброджених напоїв та суміші на основі зброджених напої),
фактична міцність яких вища за 1,2 відсотка об’ємних одиниць
етилового спирту, але не вища за 22 відсотки об’ємних одиниць
етилового спирту», яка відповідає визначенню «проміжні
товари», наведеному у статті 17 Директиви 92/83.
Положення вказаного законопроекту були включені до
законопроекту (реєстраційний № 9260 від 05.11.2018, внесений

Кабінетом Міністрів України).
23 листопада 2018 року було прийнято Закон України № 2628
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
інших
законодавчих
актів
України
щодо
покращення
адміністрування та перегляду ставок окремих податків та
зборів».
з
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1525-1532. Щодо імплементації
окремих положень Директиви
Ради № 2011/64/ЄС від 21 червня
2011 року про структуру та ставки
акцизного збору на тютюнові
вироби (статті 7(2), 8, 9, 10, 11, 12,
14(1), 14(2), 14(4), 18 та 19)

2)
опрацювання
законопроекту
експертами ЄС
3) забезпечення супроводження розгляду
Верховною
Радою
України
законопроекту
1) підготовка порівняльної таблиці щодо
Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу
відповідності
національного України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
законодавства відповідним положенням збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» № 2245 (далі
директив ЄС з питань акцизного податку – Закон № 2245) було прийнято 7 грудня 2017 року.
Законом № 2245 передбачене поступове до 2025 року
підвищення ставок акцизного податку в Україні до рівня, діючого
в ЄС. Зокрема, передбачене щорічне збільшення ставок акцизного
податку на тютюнові вироби: у 2018 році – на 27,9%, а у подальші
роки – на 20% до рівня 90 євро за 1000 штук.
Крім того, Законом № 2245 передбачається, що з 01 січня
2025 року буде дотримано вимоги Директиви 2011/64 щодо частки
акцизу у середньозваженій роздрібній ціні продажу сигарет як
мінімум 60%. Для цього запроваджується механізм визначення
такої ціни.
Мінфіном направлено до Урядового офісу для подальшого
передання Стороні ЄС переклад англійською мовою вищевказаних
положень Закону № 2245 щодо підвищення ставок акцизного
податку в Україні до рівня, діючого в ЄС, здійснений Німецьким
товариством міжнародного співробітництва (GIZ) (лист від
08.02.2018 № 11020-05-3/3505).
Законом України від 23.11.2018 № 2628 «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів
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України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок
окремих податків та зборів» передбачено додаткове збільшення з 1
липня 2019 року ставок акцизного податку на тютюнові вироби на
9 відсотків (прогнозний індекс споживчих цін у 2018 році).
2) опрацювання порівняльної таблиці з 2) Під час проведення Кластера 2 (промислова та підприємницька
експертами ЄС
політика, гірнича справа і металургія, туризм, космос,
законодавство про товариства та корпоративне управління, захист
прав споживачів, оподаткування) Підкомітету з питань економіки
та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між
Україною та ЄС, що відбувся 28 березня 2018 року у м. Києві,
було передано переклад англійською мовою вказаних положень
Закону № 2245 з метою отримання висновку Сторони ЄС щодо
виконання Україною зобов’язань з приведення національного
податкового законодавства у відповідність із вищезазначеними
положеннями Директиви 2011/64/ЄС.
Станом на 27.12.2018 відповіді від Сторони ЄС не
надходило.
Положення щодо необхідності отримання оцінки Сторони
ЄС будо включено до директив Української делегації до участі у
П’ятому засіданні Ради асоціації Україна-ЄС, яке відбулося
17 грудня 2018 року.

1533. Приведення національного
законодавства
з
питань
оподаткування акцизним податком
продуктів енергії та електроенергії
у відповідність з вимогами

3) розроблення, подання на розгляд
Кабінету
Міністрів
України
та
забезпечення супроводження розгляду
Верховною Радою України відповідного
законопроекту (за результатами аналізу
порівняльної таблиці та за необхідності)
1) розроблення та подання на розгляд
Кабінету
Міністрів
України
законопроекту про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо
приведення національного законодавства
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1)Часткове виконання.
17.01.2018 було прийнято постанову Кабінету Міністрів
України № 21 «Про затвердження Порядку випуску, обігу та
погашення податкових векселів, які видаються до отримання або
ввезення на митну територію України нафтопродуктів та/або

Директиви
Ради
2003/96/ЄС з питань оподаткування акцизним
продуктів
енергії
та
(поступово, виходячи з майбутніх податком
електроенергії
у
відповідність
з
вимогами
потреб України)
Директиви Ради 2003/96/ЄС
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речовин, що використовуються як компоненти моторних палив,
для використання як сировини для виробництва в хімічній
промисловості та визнання такими, що втратили чинність, деяких
постанов Кабінету Міністрів України» (далі – постанова № 21)
стосовно приведення до норм Кодексу переліку нафтопродуктів (за
кодами УКТ ЗЕД), які використовуються як компоненти моторних
палив і можуть ввозитися в Україну як сировина для виробництва
у хімічній промисловості без сплати акцизного податку.
При цьому, з метою систематизації (уніфікації) актів Уряду,
визнано такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України від 20.10.2011 № 1068 та від 04.02.2013 № 69,
які регулювали відображені в постанові № 21 питання.
Законом України від 23.11.2018 № 2628 «Про внесення змін
до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих
актів України щодо покращення адміністрування та перегляду
ставок окремих податків і зборів» передбачено:
- з метою підвищення контролю за обігом пального
відображати в Системі електронного адміністрування реалізації
пального (далі – СЕАРП) фактичний рух палива в розрізі місць
зберігання (на сьогодні облік здійснюється в розрізі суб’єктів
господарювання);
- здійснювати порівняння показників з СЕАРП та показників
витратомірів-лічильників і рівнемірів – лічильників рівня пального
у резервуарі щодо обсягів обігу та залишків пального в розрізі
кодів згідно з УКТ ЗЕД, акцизних складів та розпорядників
акцизних складів;
- запровадити ліцензування діяльності усіх суб’єктів
господарювання, які здійснюють виробництво, зберігання, оптову
та роздрібну торгівлю пальним;
- запровадити контроль за цільовим використанням пального,
призначеного для цілей авіаційного транспорту (бензинів
авіаційних та палива для реактивних двигунів), встановити
відповідальність за використання такого товару не за

призначенням (у разі нецільового використання пального
застосовувати збільшуючий коефіцієнт 10);
- положення, згідно із яким розпорядники акцизних складів
відповідно до вимог Податкового кодексу України зобов’язані
обладнати акцизні склади витратомірами-лічильниками та/або
рівнемірами-лічильниками та зареєструвати їх в Єдиному
державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірівлічильників рівня пального у резервуарі в такі строки:
акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна
місткість яких перевищує 20000 куб. метрів, - не пізніше 1 липня
2019 року;
акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна
місткість яких перевищує 1000 куб. метрів, але не перевищує
20000 куб. метрів, - не пізніше 1 жовтня 2019 року;
акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна
місткість яких не перевищує 1000 куб. метрів, - не пізніше 1 січня
2020 року.
На виконання пункту 12 постанови Кабінету Міністрів
України від 22.11.2017 № 891 «Про затвердження Порядку ведення
Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів
- лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових
даних з них електронними засобами зв'язку» 27.11.2018 прийнято
наказ Мінфіну «Про затвердження формату даних, структури та
форм електронних документів для наповнення Єдиного
державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів –
лічильників рівня пального у резервуарі».
Знаходиться на державній реєстрації в Мін’юсті.
з
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2)
опрацювання
законопроекту
експертами ЄС
3) забезпечення супроводження розгляду
Верховною
Радою
України
законопроекту
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