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Комітет Верховної Ради України з питань з питань фінансів, податкової 

та митної політики (далі - Комітет) на своєму засіданні 30 вересня 2019 року 

(протокол № 6) розглянув проекти Закону України про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, 

усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві 

(реєстр. №1210 від 30.08.2019р. та реєстр. № 1210-1 від 19.09.2019р.). 

В пояснювальних записках до зазначених законопроектів їх метою  

визначається запровадження міжнародних стандартів податкового контролю 

для всіх учасників міжнародної торгівлі та імплементація норм, передбачених 

Планом протидії практикам розмивання оподатковуваної бази й виведення 

прибутку з-під оподаткування, реформування інституту фінансової 

відповідальності та удосконалення процедури адміністрування податків та 

зборів. 

Головним науково-експертним управлінням Апарату Верховної Ради 

України до законопроектів реєстр. №1210 від 30.08.2019р. та реєстр. № 1210-1 

від 19.09.2019р.  висловлена значна кількість зауважень і пропозицій. Із змістом 

цих зауважень і пропозицій можна ознайомитись на сайті Верховної Ради 

України. Також Головним науково-експертним управлінням Апарату 

Верховної Ради України зазначено, що до зазначених законопроектів доцільно 

отримати висновок Уряду. 

 Під час обговорення законопроектів народними депутатами України – 

членами Комітету було висловлено ряд зауважень, що можуть бути розглянуті 

при підготовці законопроекту реєстр. №1210-1 до другого читання. 

З урахуванням викладеного, Комітет вирішив:  

1.  Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект 

Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних 

неузгодженостей у податковому законодавстві (реєстр. № 1210-1 

від 19.09.2019).   

2. Доповідачем за цими законопроектами на пленарному засіданні 

Верховної Ради України визначити Голову комітету народного депутата 

України Гетманцева Данила Олександровича.     

Співдоповіді від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради 

України проекти Законів реєстр. №1210 від 30.08.2019р. та реєстр. № 1210-1 від 

19.09.2019р.не потребують. 

 

Голова Комітету                                                                           Д.О. Гетманцев 


