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УДК 656.073.5
Мельник О. Г., тодощук А. В., Вовчанська І. М. проблеми та шляхи вирішення завершення митних процедур  

щодо розмитнення транспортних засобів
Статтю присвячено проблемам і шляхам вирішення завершення митних процедур щодо розмитнення транспортних засобів. Проаналізовано 
законодавчу базу ввезення автомобілів на територію України, окреслено основні схеми ввезення автомобілів з-за кордону з уникненням сплати 
митних платежів. Виокремлено основні проблеми, зумовлені значною кількістю автомобілів з іноземною реєстрацією в Україні, зокрема: пору-
шення екологічних стандартів; уникнення відповідальності водіями у разі ДТП; створення великих черг на кордонах; недоотримання бюджетом 
коштів від митних платежів; незакріплене право власності за власником автомобіля. Охарактеризовано досвід Литви та Молдови у вирішенні 
проблеми легалізації автомобілів з іноземною реєстрацією. Окреслено та охарактеризовано ключові заходи, які необхідно здійснити в Україні для 
завершення митних процедур щодо розмитнення транспортних засобів, зокрема: податкова амністія для вже ввезених на територію України 
автомобілів з іноземною реєстрацією, скасування мита, збереження пільгових ставок акцизного податку, скасування стандарту Євро-5, запро-
вадження щорічного технічного огляду автомобілів, зміна механізму нарахування податку на додану вартість. 
Ключові слова: транзит, тимчасове ввезення, автомобілі з іноземною реєстрацією, мито, акциз.
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УДК 656.073.5
Мельник О. Г., Тодощук А. В., Вовчанская И. М. Проблемы и пути 
решения завершения таможенных процедур растаможивания 

транспортных средств
Статья посвящена проблемам и путям решения завершения тамо-
женных процедур растаможивания транспортных средств. Проана-
лизирована законодательная база ввоза автомобилей на территорию 
Украины, определены основные схемы ввоза автомобилей из-за рубежа 
с укрытием уплаты таможенных платежей. Исследованы основные 
проблемы, вызванные большим количеством автомобилей с иностран-
ной регистрацией в Украине, в частности: нарушение экологических 
стандартов, избежание ответственности водителями в случае ДТП, 
создание больших очередей на границах, недополучение бюджетом 
средств от таможенных платежей, незакрепленное право собствен-
ности за владельцем автомобиля. Охарактеризованы опыт Литвы и 
Молдовы в решении проблемы легализации автомобилей с иностран-
ной регистрацией. Определены и охарактеризованы ключевые меро-
приятия, которые необходимо осуществить в Украине для завершения 
таможенных процедур растаможивания транспортных средств, в 
частности: налоговая амнистия для уже ввезенных на территорию 
Украины автомобилей с иностранной регистрацией, отмена пошлины, 
сохранения льготных ставок акцизного налога, отмена стандарта 
Евро-5, введения ежегодного технического осмотра автомобилей, из-
менение механизма начисления налога на добавленную стоимость.
Ключевые слова: транзит, временный ввоз, автомобили с иностран-
ной регистрацией, пошлина, акциз.
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and Ways of Solution as to Completion of Procedures  
of Customs Clearance of Vehicles

The article is concerned with the problems and ways of solution as to comple-
tion of procedures of customs clearance of vehicles. The legislative base on 
import of cars on territory of Ukraine is analyzed, the basic schemes of import 
of cars from abroad with avoidance of customs payments are defined. The 
main problems caused by a large number of cars with foreign registration 
in Ukraine were researched, in particular: violation of environmental stan-
dards, avoidance of responsibility of drivers in case of an accident, creation 
of large queues at the borders, reduced budgeting of the funds from customs 
payments, unfixed ownership of the cars’ owners. The experience of Lithu-
ania and Moldova in solving the problem of legalizing cars with foreign reg-
istration is characterized. The key measures which should be carried out in 
Ukraine for completion of procedures of customs clearance of vehicles are 
defined and described, in particular: tax amnesty for the vehicles with foreign 
registration already brought to the territory of Ukraine, cancellation of duty, 
preservation of preferential rates of excise tax, cancellation of the Euro-5 
standard, introduction of annual technical inspection of vehicles, change of 
mechanism of accrual of value added tax.
Keywords: transit, temporary imports, cars with foreign registration, duty, 
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Усе більшого поширення на теренах України на-
бувають автомобілі, що зареєстровані в Поль-
щі, Литві, Болгарії, проте це не свідчить про 

значну кількість іноземців у країні, оскільки керують 
такими транспортними засобами громадяни України. 
Особливо ця ситуація стосується західних регіонів 
України, які межують з дійсними та асоційованими 
державами – членами ЄС. Існуючі умови ввезення 
автомобілів в Україну передбачають сплату значних 
обсягів митних платежів, які становлять від 30% до 
200% вартості автомобіля. У зв’язку з цим громадяни 
України різними методами намагаються здешевити 
вартість імпортного авто й оптимізувати митні плате-
жі. Зокрема, в Україну активно ввозяться автомобілі з 
іноземною реєстрацією в митних режимах «транзит» 
і «тимчасове ввезення». Основними країнами, з яких 
ввозять автомобілі в Україну, є Польща, Литва, Ні-
меччина, Чехія, Болгарія тощо. Відповідно до даних 
ДФС України, станом на 01.11.2017 р. з Польщі було 
ввезено 118 тис. автомобілів, з Литви – 54,7 тис., з Ні-
меччини – 19,9 тис., з Чехії – 14,2 тис. та з Болгарії –  
12,4 тис. авто [5].

Згідно з Митним кодексом України транзит –  
це митний режим, відповідно до якого товари та/або 
транспортні засоби комерційного призначення пере-
міщуються під митним контролем між двома органа-
ми доходів і зборів України або в межах зони діяль-
ності одного органу доходів і зборів без будь-якого 
використання цих товарів, без сплати митних пла-
тежів та без застосування заходів нетарифного регу-
лювання зовнішньоекономічної діяльності. Терміни 
транзитних перевезень для автомобільного тран-
спорту становлять 10 діб (у разі переміщення в зоні 
діяльності однієї митниці – 5 діб) [2]. Таким чином, 
громадяни України, які ввозять транспортні засоби в 
митному режимі «транзит», повинні кожних 5 або 10 
днів перетинати кордон України, після чого знову вво-
зити ці ж автомобілі в режимі «транзит». На практиці 
терміни перебування автомобілів у режимі «тран-
зит» часто порушуються. Згідно з даними Держав-
ної фіскальної служби, станом на 1 листопада 2017 р.  
на території України перебувало 100,8 тис. автомобі-
лів, ввезених у митному режимі «транзит», причому 
понад 67 тис. перебували на території України з по-
рушенням терміну перебування, передбаченого для 
митного режиму «транзит» [5]. Згідно зі статтею 470 
Митного кодексу України, перевищення встановле-
ного статтею 95 Митного Кодексу України терміну 
доставки товарів, транспортних засобів комерційно-
го призначення, що перебувають під митним контр-
олем, до органу доходів і зборів призначення (а при 
переміщенні в межах зони діяльності одного органу 
доходів і зборів – від одного підрозділу цього органу 
до іншого), митних або інших документів на ці това-
ри, транспортні засоби не більше, ніж на одну добу 
– зумовлює попередження або накладання штрафу в 
розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. Вчинення правопорушення, передбаченого 
частиною першою статті 470 Митного кодексу Украї-
ни, особою, яка протягом року притягалася до від-
повідальності за вчинення такого правопорушення,  
а також перевищення встановленого статтею 95 Мит-
ного Кодексу України терміну доставки товарів, тран-
спортних засобів комерційного призначення, митних 
або інших документів на ці товари, транспортні засо-
би більше, ніж на одну добу, але не більше, ніж на де-
сять діб – зумовлюють накладання штрафу в розмірі 
200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
Перевищення встановленого статтею 95 Митного Ко-
дексу Україну терміну доставки товарів, транспорт-
них засобів комерційного призначення, митних або 
інших документів на ці товари більше, ніж на десять 
діб, а також втрата цих товарів, транспортних засобів, 
документів чи видача їх без дозволу органу доходів і 
зборів зумовлюють накладання штрафу в розмірі 500 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [2]. 
Протягом 10 місяців 2017 р. за порушення термінів 
транзиту було складено 14 544 протоколи, сума штра-
фів сягнула 84,8 млн грн [5]. 

Окрім митного режиму «транзит», для ввезен-
ня автомобілів з Європи без сплати митних 
платежів громадяни України використову-

ють митний режим «тимчасове ввезення». Згідно  
з даними ДФС, у 2017 р. в Україну було ввезено  
380,5 тис. автомобілів у митному режимі «тимчасо-
ве ввезення» [5]. Відповідно до статті 103 Митного 
кодексу України тимчасове ввезення – це митний 
режим, відповідно до якого іноземні товари, тран-
спортні засоби комерційного призначення ввозяться 
для конкретних цілей на митну територію України  
з умовним повним або частковим звільненням від 
оподаткування митними платежами та без застосу-
вання заходів нетарифного регулювання зовнішньо-
економічної діяльності та підлягають реекспорту до 
завершення встановленого терміну без будь-яких 
змін, за винятком звичайного зносу в результаті їх 
використання [2]. Митний режим «тимчасове вве-
зення» може застосовуватись при ввезенні автомо-
білів резидентами та нерезидентами. Також існують 
поняття тимчасового ввезення автомобіля для осо-
бистого користування та тимчасового ввезення авто-
мобіля комерційного призначення.

Ввезення автомобілів резидентами в режи-
мі «тимчасове ввезення» передбачає письмове 
зобов’язання щодо їх зворотного вивезення за умови 
письмового декларування в порядку, передбаченому 
законодавством України для громадян, після сплати 
всіх митних платежів, які відповідно до закону під-
лягають сплаті при імпорті таких транспортних за-
собів. Нерезиденти, ввозячи транспортні засоби в 
митному режимі «тимчасове ввезення», звільняють-
ся від сплати митних платежів. Транспортні засоби 
особистого користування, що тимчасово ввозяться 
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нерезидентами на митну територію України, не під-
лягають письмовому декларуванню та звільняються 
від подання документів, що видаються державними 
органами для здійснення митного контролю та мит-
ного оформлення товарів, що переміщуються грома-
дянами через митний кордон України. Обов’язковою 
умовою допуску зазначених транспортних засобів до 
тимчасового ввезення на митну територію України є 
реєстрація цих транспортних засобів в уповноваже-
них органах іноземних держав [2]. 

Громадяни України активно використовують 
режим тимчасового ввезення автомобілів нерезиден-
тами для своїх цілей. Тобто, громадянин України ку-
пує за кордоном автомобіль, який зареєстрований на 
іноземця, а громадянин України стає співвласником 
цього автомобіля. Далі такий автомобіль ввозиться 
нерезидентом в Україну в митному режимі «тимчасо-
ве ввезення», після чого громадянин України корис-
тується цим автомобілем протягом року. Зазвичай 
автомобілі реєструються на одних і тих самих осіб. Як 
з’ясували польські журналісти, сімнадцять мешканців 
Перемишля є власниками 12,5 тис. автомобілів [7]. 

Інший варіант ввезення автомобілів з Європи по-
лягає в тому, що в іноземній країні (зазвичай у 
Литві) створюється фіктивна фірма, працівником 

якої стає громадянин України. Авто зареєстроване на 
фірму і є її власністю. Особа, яка купує такий автомо-
біль, в’їжджає на територію України у фіктивне відря-
дження та використовує режим тимчасового ввезен-
ня для комерційного використання цього автомобіля. 
Згідно з пунктом 59 частини першої статті 4 Митного 
кодексу України транспортні засоби комерційного 
призначення – будь-яке судно на повітряній подуш-
ці, повітряне судно, автотранспортний засіб (моторні 
транспортні засоби, причепи, напівпричепи) чи рухо-
мий склад залізниці, що використовуються в міжна-
родних перевезеннях для платного транспортування 
осіб або для платного чи безоплатного промислового 
чи комерційного транспортування товарів разом з їх-
німи звичайними запасними частинами, приладдям 
та устаткуванням, а також мастилами та паливом, що 
містяться в їхніх звичайних баках упродовж їхнього 
транспортування разом із транспортними засобами 
комерційного призначення [2].

Згідно з Митним кодексом України тимчасово 
ввезені транспортні засоби особистого користування 
можуть використовуватися на митній території Укра-
їни виключно тими громадянами, які ввезли їх в Укра-
їну, для особистих потреб, не можуть використовува-
тись для цілей підприємницької діяльності в Україні, 
бути розкомплектовані, а також відчужені чи переда-
ні у володіння, користування або розпорядження ін-
шим особам [2]. Згідно з Конвенцією про тимчасове 
ввезення від 26 червня 1990 р. (Україна приєдналась 
до цієї Конвенції відповідно до Закону № 1661-IV 
(1661-15) від 24.03.2004 р.), транспортні засоби ко-

мерційного призначення можуть використовуватись 
третіми особами, які мають належний дозвіл корис-
тувача на тимчасове ввезення і які здійснюють свою 
діяльність на користь останнього, навіть якщо вони 
зареєстровані або постійно проживають на території 
тимчасового ввезення [3]. Тобто, згідно з Митним ко-
дексом України, передавати тимчасово ввезені транс-
портні засоби третім особам заборонено, у той час як 
відповідно до Конвенції про тимчасове ввезення це 
дозволено. Цю розбіжність активно використовують 
власники нерозмитнених авто, апелюючи до норм 
Конвенції про тимчасове ввезення. 

З кожним роком кількість автомобілів з іно-
земною реєстрацією в Україні збільшується, що по-
роджує низку нових проблем, основними з яких є: 
порушення екологічних стандартів, уникнення відпо-
відальності водіями у разі ДТП, створення великих 
черг на кордонах, недоотримання бюджетом коштів 
від митних платежів, незакріплене право власності за 
власником автомобіля. 

Значна кількість автомобілів, що ввозяться в 
Україну, старі та не відповідають екологічним 
нормам, тобто такі авто негативно впливають 

на навколишнє середовище. Ще однією проблемою є 
те, що в разі виникнення ДТП за участю транспортно-
го засобу з іноземною реєстрацією немає особи, яка 
б несла відповідальність за вчинену шкоду. Як свід-
чить практика, водії таких автомобілів з іноземною 
реєстрацією при виникненні ДТП часто залишають 
місце пригоди, після чого знайти їх та притягнути до 
відповідальності практично неможливо. Оскільки 
особа, яка керує таким транспортним засобом, не є 
його власником, інформації у поліції про те, хто ввіз 
такий транспортний засіб, немає. Згідно з даними 
МВС, за перші 6 місяців 2017 р. автомобілі з інозем-
ною реєстрацією стали учасниками понад 4500 ДТП, 
в яких загинуло 43 людини та 429 людей отримали 
травми різного ступеня важкості. Загалом, за перші 6 
місяців 2017 р. в ДТП загинуло 1377 осіб, тобто авто 
з іноземною реєстрацією стали учасниками 3% ДТП з 
летальним завершенням [6].

Оскільки значна кількість автомобілів ввезена в 
Україну в режимі транзиту, власники таких транспорт-
них засобів змушені кожних 5 або 10 днів перетина-
ти кордон України. Це зумовлює утворення значних 
черг у пунктах пропуску через державний кордон та 
ускладнює перетин кордону для інших громадян. 

Існують також проблеми і для власників авто-
мобілів з іноземною реєстрацією. Найчастіше вони 
виникають, коли здійснюється ввезення автомобіля 
за участю нерезидента. Оскільки термін перебування 
автомобіля в режимі тимчасового ввезення обмеже-
ний одним роком, після його завершення автомобіль 
повинен бути вивезений за межі території України 
особою, яка його ввезла. Як було зазначено вище, 
ввозять такі автомобілі нерезиденти, тому можуть 
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виникнути проблеми з пошуком особи, яка ввезла 
цей автомобіль.

Ще однією проблемою, яка виникла внаслідок 
великої кількості нерозмитнених автомобілів в Украї-
ні, є втрати державного бюджету від несплачених 
митних платежів. Точних даних про те, скільки втра-
чає бюджет немає, оскільки невідомо, скільки всього 
автомобілів і за якою вартістю ввозились в Україну в 
режимах «транзит» і «тимчасове ввезення». Проте за 
приблизними підрахунками ці втрати сягають сотні 
мільйонів євро. 

Окрім України, проблеми автомобілів з інозем-
ною реєстрацію були характерні і для інших 
країн, зокрема Латвії та Молдови. Зі вступом 

до ЄС у Латвії було скасовано митні платежі при вве-
зенні транспортних засобів з території Європи, про-
те необхідно було сплачувати податок за реєстрацію.  
У сусідніх країнах, таких як Естонія та Литва, податок 
за реєстрацію був нижчим, тому латвійці реєстрували 
свої автомобілі в цих країнах та користувались ними в 
Латвії. Для того, щоб вирішити цю проблему, в Латвії 
було запроваджено податок за користування легко-
вим автомобілем, зареєстрованим в іншій країні, для 
осіб, що проживають в Латвії. Розмір податку стано-
вить від 10 євро за 1 день – до 1000 євро за рік. Таким 
чином, уряд Латвії намагається досягнути того, щоб 
автомобілі були зареєстровані на території країни [8].

У Молдові при ввезенні автомобіля для вільно-
го обігу необхідно сплатити акциз, який залежить від 
типу двигуна та року виготовлення автомобіля. Щоб 
уникнути сплати акцизу, громадяни Молдови почали 
ввозити транспортні засоби в режимі тимчасового 
ввезення, який передбачає звільнення від митних 
платежів. Неодноразово в Молдові намагались ви-
рішити цю проблему, і з червня 2017 р. громадянам 
Молдови заборонено їздити на автомобілях з інозем-
ною реєстрацією, за порушення передбачено штрафні 
санкції. Для тих водіїв, які на момент прийняття цьо-
го закону були власниками автомобілів з іноземною 
реєстрацією, було запропоновано податкову знижку в 

розмірі 70% для розмитнення автомобіля та реєстра-
ції на території Молдови, термін знижки становив 6 
місяців. Окрім того, передбачена альтернатива, коли 
громадяни Молдови можуть використовувати тран-
спортний засіб з іноземною реєстрацією на території 
Молдови до 180 днів. За кожен день перебування по-
трібно сплачувати 1 євро. Після цього терміну авто-
мобіль повинен бути вивезений за межі країни або ж 
зареєстрований на її території [9].

На рис. 1 зображено інструменти вирішення 
проблеми нерозмитнених авто в Латвії та Молдові.

Потребує нагального вирішення проблема не-
розмитнених авто і в Україні, оскільки кількість авто-
мобілів з іноземною реєстрацією зростає, а разом із 
нею зростає і соціальна напруженість серед населення.

Перш за все, необхідно вирішити ситуацію з 
тими автомобілями, які вже ввезені на те-
риторію України. Для цього пропонується 

використати досвід Молдови, а саме: застосувати 
податкову амністію. Необхідно встановити певний 
термін, наприклад 3–6 місяців, протягом якого влас-
ники автомобілів з іноземною реєстрацією зможуть 
розмитнити автомобілі з податковою знижкою.  
У Молдові такий метод виявився ефективним, оскіль-
ки впродовж 3 місяців було зареєстровано 15 тис.  
автомобілів, що становить близько 40% всіх автомо-
білів з іноземною реєстрацією, надходження до дер-
жавного бюджету при цьому склали 15 млн євро. 

Іншим варіантом може бути сплата певної фік-
сованої суми за розмитнення автомобіля. В Україні, 
за різними даними, перебуває понад мільйон автомо-
білів з іноземною реєстрацією, якби усі вони сплати-
ли хоча б 500 євро, до бюджету надійшло б 500 млн 
євро. Проте податкова амністія повинна застосову-
ватися лише до громадян, які офіційно працевлашто-
вані та сплачують податки до бюджету. Після цього 
необхідно заборонити громадянам України викорис-
тання автомобілів з іноземною реєстрацією на тери-
торії країни. Для того, щоб запровадити таку заборо-
ну, перш за все необхідно створити сприятливі умови 
для ввезення та розмитнення автомобілів з Європи. 

Латвія  Молдова 

Податок за експлуатацію
транспортного засобу,

зареєстрованого
в іноземній державі

 

 

Податкова знижка для
розмитнення вже ввезених

авто з іноземною
реєстрацією

 

 

Податок за використання
автомобілів з іноземною

реєстрацією
на території Молдови

Інструменти вирішення проблеми нерозмитнених автомобілів
в Латвії та Молдові

  
  

Рис. 1. Інструменти вирішення проблеми нерозмитнених авто в Латвії та Молдові
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Отже, наступним кроком є скасування мита. 1 
січня 2016 р. набув чинності Розділ ІV «Тор-
гівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС, який передбачає 
створення зони вільної торгівлі між Україною та Єв-
ропейським Союзом. Положення угоди передбачають 
поступове, впродовж певних перехідних періодів, 
скасування/зниження ставок ввізного мита. Зокрема, 
для автомобілів передбачено 7–10 років перехідного 
періоду. З огляду на купівельну спроможність грома-
дян України, а також на ситуацію, яка існує в країні з 
нерозмитненими автомобілями, скасування мита при 
імпорті авто є нагальним [4]. 

У 2016 р. було прийнято Закон України від  
31 травня 2016 року №1389-VIII «Про внесення зміни 
до підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» 
Податкового кодексу України щодо стимулювання 
розвитку ринку вживаних транспортних засобів», 
який передбачає застосування пільгових умов при 
ввезенні автомобілів. Такі пільгові умови поширю-
ються на осіб, які ввозять для власного використання 
або на користь інших осіб за договорами купівлі-про-
дажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення, 
поруки, іншими господарськими та цивільно-право-
вими договорами або за рішенням суду, не більше 
одного автомобіля на рік. Також він застосовується 
до вживаних легкових автомобілів, які виготовлені 
до 2010 р. Знижена ставка акцизного податку значно 
зменшила суму митних платежів при розмитненні ав-
томобіля. Тому для того, щоб автомобілі стали більш 
доступними для українців, необхідно, щоб такі став-
ки акцизного податку залишались і надалі [1]. 

Окрім цього, для контролю за дотриманням 
встановлених правил повинен існувати Єдиний дер-
жавний реєстр автомобілів з іноземною реєстрацією. 
Доступ до цього реєстру повинні мати ДФС України, 
Державна прикордонна служба України, а також орга-
ни МВС України. В’їжджаючи в Україну, кожен тран-
спортний засіб необхідно реєструвати в цьому реєстрі 
та надавати дані про особу, яка його ввозить та вико-
ристовуватиме. Тоді з’явиться можливість контролю-
вати, скільки часу автомобіль перебуває на території 
України та хто керує цим транспортним засобом.

Існуючий стандарт Євро-5, якому повинні від-
повідати автомобілі, при ввезенні в Україну зумовлює 
ще більшу кількість автомобілів з іноземною реєстра-
цією. Оскільки автомобілі, які відповідають цьому 
стандарту, коштують дорожче, громадяни України 
ввозять автомобілі в митних режимах «транзит» і 
«тимчасове ввезення». Натомість необхідно запрова-
дити щорічний технічний огляд автомобілів. До 2011 р.  
в Україні існував обов’язковий технічний огляд, але 
на практиці він часто був формальним і не вирішував 
проблем неналежного технічного стану автомобілів. 
Тому необхідно провести реформу системи техніч-
ного огляду відповідно до вимог ЄС. Техогляд мають 
проводити незалежні СТО чи пункти контролю, які 

відповідають низці технічних вимог і чиї експерти бу-
дуть нести відповідальність за результати перевірки. 

В Україні при імпорті нараховується податок на 
додану вартість, який становить 20%. При імпорті ав-
томобіля ПДВ нараховується на суму митної вартості 
автомобіля, мита та акцизного податку. Таким чином, 
виникає ситуація, коли податок накладається на інші 
податки. Тому необхідно змінити механізм нараху-
вання податку на додану вартість і нараховувати його 
лише на митну вартість автомобіля. Це зменшить 
суму ПДВ, а також загальну суму, яку необхідно буде 
сплатити за розмитнення. 

ВИСНОВКИ
Щорічне зростання обсягу автомобілів з інозем-

ною реєстрацією зумовлює чимало проблем, тому ви-
никає необхідність врегулювання ситуації, яка вини-
кла. Для цього необхідно здійснити низку заходів, які 
б сприяли встановленню сприятливих умов для вве-
зення автомобілів з Європи. Насамперед йдеться про 
застосування податкової амністії для тих автомобілів, 
які вже перебувають на території України, надалі не-
обхідно створити сприятливе середовище для імпор-
ту автомобілів. Для цього потрібно скасувати мито, 
залишити пільгові ставки акцизного податку, створи-
ти Єдиний державний реєстр автомобілів з іноземною 
реєстрацією, заборонити громадянам України керува-
ти автомобілями, зареєстрованими в іноземній країні, 
запровадити щорічний технічний огляд автомобілів,  
а також змінити механізм нарахування ПДВ.                          
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