
 

Комітет Верховної Ради України 

з питань фінансів, податкової та митної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

щодо законопроектів про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних 

та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві 

(реєстр. № 1209, 1209-1) 

 

30 вересня 2019 року 

(Протокол №6) 

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 

політики на своєму засіданні 30 вересня 2019 року розглянув проект Закону 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 

адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у 

податковому законодавстві (реєстр. № 1209 від 30.08.19 р.) та альтернативний 

законопроект реєстр. № 1209-1 від 19.09.2019 р., подані народними 

депутатами України Гетманцевим Д.О. та Ковальовим О.І. 

Обидва законопроекти, як зазначено в пояснювальних записках,  

розроблені з метою узгодження положень низки законів України із положеннями 

Податкового кодексу України у зв’язку із прийняттям проекту Закону України 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення 

адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у 

податковому законодавстві».  

Проектом Закону реєстр. № 1209 вносяться зміни до дванадцяти 

законодавчих актів, зокрема, до Закону України «Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» в частині 

приведення у відповідність до діючого законодавства назв центральних 

органів виконавчої влади, що здійснюють адміністрування ЄСВ, уточнення 

порядку направлення вимоги про сплату недоїмки з єдиного внеску, внесення 

змін до розміру штрафних санкцій за порушення вимог, передбачених 

Законом; Закону України «Про державну підтримку сільського господарства 

України» щодо уточнення формули розрахунку питомої ваги вартості 

реалізованих сільськогосподарських товарів, при досягненні якої у 

сільськогосподарського товаровиробника виникає право на отримання 

бюджетної дотації; Закону України «Про судовий збір» стосовно встановлення 

максимальної величини ставки судового збору за поданням до 

адміністративного суду апеляційної або касаційної скарги на рішення суду.  

 

По-суті, альтернативний законопроект 1209-1 повторює зміст проекту 

1209 та додатково ще вносить зміни до 63 інших законодавчих актів України, 



якими узгоджується питання розподілу повноважень між органами податкової та 

органами митної служби та якими чітко визначено, що контролюючий орган – це 

орган, який визначений Податковим кодексом України. Крім того у цьому 

законопроекті більш точно визначено механізм адміністрування і механізм 

оскарження рішень по донарахуванню з ЄСВ.  

 

Головне науково-експертне Управління Верховної Ради України у 

своїх висновках № 16/3-496/1209 та № 16/3-497/1209-1 від 27/09/2019 р. 

висловлює ряд зауважень до проекту Закону реєстр. № 1209 та вбачає за 

доцільне надати перевагу проекту Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків, 

усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві  
(реєстр. № 1209-1) , а також оскільки він системно пов’язаний з проектом 

Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення 

адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у 

податковому законодавстві (реєстр. № 1210-1) і є похідним від нього, то прийняття 

рішення щодо законопроекту реєстр. № 1209-1 має здійснюватися за результатами 

розгляду законопроекту реєстр. № 1210-1. 
 

З урахуванням викладеного, Комітет прийняв рішення: 

 

1.  Рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу 

проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів  України 

щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та 

логічних неузгодженостей у податковому законодавстві (реєстр. № 1209-1 від 

19.09.2019).   

2. Доповідачем за цими законопроектами на пленарному засіданні 

Верховної Ради України визначено Голову Комітету, народного депутата 

України Гетманцева Данила Олександровича.     

 

Співдоповіді від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради 

України проекти Законів реєстр. №1209 від 30.08.2019р. та реєстр. № 1209-1 

від 19.09.2019р. не потребують. 

 

 

 

 
 

 

Голова Комітету                                                                       Д.О. Гетманцев 
 

 

 


