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Ведеться пряма трансляція засідання на сайті Комітету,
аудіо запис та стенограма засідання

ГОЛОВУЄ
ГОЛОВА КОМІТЕТУ ГЕТМАНЦЕВ Д.О.
ПРИСУТНІ: члени Комітету – Абрамович І.О., Аллахвердієва І.В.,
Василевська-Смаглюк О.М., Васильченко Г.І., Володіна Д.А., Воронько О.Є.,
Герега О.В., Горват Р.І., Діденко Ю.О., Дубінський О.А., Железняк Я.І.,
Заблоцький М.Б., Іванчук А.В., Ковальчук О.В., Ковальов О.І., Колісник А.С.,
Кулініч О.І., Ляшенко А.О., Холодов А.І., Рєпіна Е.А., Кінзбурська В.О., Козак
Т.Р., Ніколаєнко А.І., Леонов О.О., Петруняк Є.В., Марусяк О.Р., Мотовиловець
А.В., Сова О.Г., Устенко О.О., Южаніна Н.П.
ВІДСУТНІ: Солод Ю.В., Палиця І.П.
ЗАПРОШЕНІ:
Голова Державної податкової служби України Любченко О.М.
В.о. Голови Державної фіскальної служби України Солодченко С.В.
Начальник Головного управління Державної податкової служби у
Дніпропетровській області Чуб Г.В.
Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
Панаіотіді С.М.
Генеральний директор Укрпошти Смілянський І.Ю.
Директор департаменту Міністерства фінансів України Максименко Л.П.
Виконавчий директор НАБУ Коробкова О.А.
Секретаріат Комітету.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Інформування народних депутатів – членів Комітету про діяльність
Державної податкової служби України, зокрема щодо:
1) стану забезпечення виконання Державною податковою службою
України індикативних показників за січень - червень поточного року в розрізі
кожного місяця та кумулятивно;
2) поточного стану виконання та термінів імплементації положень законів
України:
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення
адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у
податковому законодавстві» від 16 січня 2020 року № 466;
«Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та
інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг»
№ 128 та «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації
розрахунків у сфері торгівлі і послуг» № 129.
2. Інформування народних депутатів – членів Комітету про результати
роботи податкової міліції Державної фіскальної служби України за період січень
– червень 2020 року, стан боротьби з незаконною діяльністю платників податків
у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів,
пального, з ухиленням від сплати податкових зобов’язань з податку на додану
вартість, «скрутками», «центрами мінімізації».
3. Проект Закону про Бюро економічної безпеки (реєстр. № 3087 від
19.02.2020, н.д. Железняк Я.І. та ін.), прийняття рішення.
Проект Закону про Бюро економічної безпеки (реєстр. № 3087-1 від
06.03.2020, н.д. Устенко О.О., Холодов А.І..), прийняття рішення.
Проект Закону про Бюро економічної безпеки України (реєстр. № 3087д
від 03.06.2020), прийняття рішення.
4. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осібпідприємців (реєстр. № 2524 від 04.12.2019, н.д. Железняк Я.І., Гетманцев Д.О.
та ін.), друге читання.
5. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку (реєстр. № 2788-д від
04.05.2020, н.д. Василевська-Смаглюк О.М, Железняк Я.І., Ковальчук О.В.),
друге читання.
6. Проект Закону про внесення змін до статті 287 Митного кодексу України
(щодо спрощення ввезення складових для продукції оборонного призначення)
(реєстр. № 3558 від 28.05.2020, Кабінет Міністрів України).
7. РІЗНЕ.
Порядок денний засідання Комітету погоджено.
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Головує перший заступник Голови Комітету Железняк Я.І.
У зв’язку з відсутністю секретаря Комітету Палиці І.П., виконувати
обов’язки секретаря на засіданні Комітету доручено народному депутату
України - члену Комітету Мотовиловцю А.В.
1. СЛУХАЛИ:
Інформування народних депутатів – членів Комітету про діяльність
Державної податкової служби України, зокрема щодо:
1) стану забезпечення виконання Державною податковою службою
України індикативних показників за січень - червень поточного року в розрізі
кожного місяця та кумулятивно;
2) поточного стану виконання та термінів імплементації положень законів
України:
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення
адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у
податковому законодавстві» від 16 січня 2020 року № 466;
«Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та
інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг»
№ 128 та «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації
розрахунків у сфері торгівлі і послуг» № 129.
Доповідач: Любченко Олексій Миколайович
Голова Державної податкової служби України
В обговоренні питання взяли участь: Колісник А.С., Леонов О.О., ВасилевськаСмаглюк О.М., Кінзбурська В.О., Діденко Ю.О., Устенко О.О., Заблоцький М.Б.,
Петруняк Є.В., Южаніна Н.П., Холодов А.І., Чуб Г.В.
________________________________________________________
2. СЛУХАЛИ:
Інформування народних депутатів – членів Комітету про результати
роботи податкової міліції Державної фіскальної служби України за період січень
– червень 2020 року, стан боротьби з незаконною діяльністю платників податків
у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів,
пального, з ухиленням від сплати податкових зобов’язань з податку на додану
вартість, «скрутками», «центрами мінімізації».
Доповідач: Солодченко Сергій Вікторович
в.о. Голови Державної фіскальної служби України
В обговоренні питання взяли участь: Петруняк Є.В., Южаніна Н.П., Холодов
А.І., Устенко О.О.
_______________________________________________________
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3. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про Бюро економічної безпеки (реєстр. № 3087 від
19.02.2020, н.д. Железняк Я.І. та ін.), прийняття рішення.
Про проект Закону про Бюро економічної безпеки (реєстр. № 3087-1 від
06.03.2020, н.д. Устенко О.О., Холодов А.І..), прийняття рішення.
Про проект Закону про Бюро економічної безпеки України (реєстр. №
3087-д від 03.06.2020), прийняття рішення.
Доповідач: Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна
народний депутат України
В обговоренні питання взяли участь: Холодов А.І., Железняк Я.І., Кулініч О.І.,
Ніколаєнко А.І., Южаніна Н.П., Заблоцький М.Б.
Голосування про рекомендацію прийняти за основу проект Закону про
Бюро економічної безпеки (реєстр. № 3087 від 19.02.2020, н.д. Железняк Я.І. та
ін.).
«за» - 9, «проти» - немає, «утримався» - 13.
Рішення не прийнято.
Голосування про рекомендацію прийняти за основу проект Закону про
Бюро економічної безпеки (реєстр. № 3087-1 від 06.03.2020, н.д. Устенко О.О.,
Холодов А.І.).
«за» - 9, «проти» - немає, «утримався» - 15.
Рішення не прийнято.
УХВАЛИЛИ:
1. Внести на розгляд Верховної Ради України підготовлений у Комітеті
доопрацьований законопроект про Бюро економічної безпеки України з
урахуванням вимог частини другої статті 110 Регламенту Верховної Ради
України та рекомендувати прийняти його за основу.
2. Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради
України визначити народного депутата України Василевську-Смаглюк О.М.
Голосування:
«за» - 15, «проти» - немає, «утримався» - 10.
Рішення прийнято.
Головує Голова Комітету Гетманцев Д.О.
4. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб4

підприємців (реєстр. № 2524 від 04.12.2019, н.д. Железняк Я.І., Гетманцев Д.О.
та ін.), друге читання.
Доповідач: Железняк Ярослав Іванович
народний депутат України
В обговоренні питання взяли участь: Дубінський О.А., Ніколаєнко А.І., Южаніна
Н.П., Заблоцький М.Б., Холодов А.І., Іванчук А.В., Максименко Л.П.
УХВАЛИЛИ:
Законопроектом передбачається удосконалити роботу електронного
кабінету платника податків, спростити податковий облік, стимулювати
добровільне обмеження паперового документообігу.
Проектом запропонований комплекс заходів з удосконалення
законодавства в частині реалізації прозорих механізмів щодо обмежень при
застосуванні розумної економічної причини (ділової мети), встановлення
правової визначеності в частині відсутності у вини платника податків у
податковому правопорушенні ознак правової презумпції в межах інших видів
юридичної відповідальності, зменшення розмірів окремих штрафів, а також
передбачається перенесення строків щодо застосування норм по
контрольованим іноземним компаніям, нових правил взяття на облік
нерезидентів, що здійснюють діяльність через постійні представництва та
встановлення відповідних перехідних періодів. Також передбачається
перехідний період на виконання вимог закону для нових платників податку у
зв’язку з появою нових підакцизних груп товарів, а також можливість
врахування залишків таких товарів.
До законопроекту подано 51 поправку, з яких 29 відхилено.
Разом з цим, народними депутатами України членами Комітету в порядку
передбаченому пунктом 4 частини 1 статті 15 Закону України «Про комітети
Верховної Ради України» внесені поправки під час розгляду проекту Закону
реєстр. № 2524 на засіданні Комітету
Комітет в и р і ш и в:
1.
Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення
змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного
кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців (реєстр. № 2524 від
04.12.2019), поданий народними депутатами України Железняком Я.І.,
Гетманцевим Д.О. та іншими, прийняти в другому читанні та в цілому як Закон
України, з пропозиціями суб’єктів права законодавчої ініціативи, врахованими
Комітетом та з техніко-юридичним опрацюванням.
2. Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради
України визначити народного депутата України Железняка Я.І. Співдоповіді від
Комітету законопроект не потребує.
Голосування:
«за» - 21, «проти» - немає, «утримався» - 1.
Рішення прийнято.
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5. СЛУХАЛИ:
Інформацію щодо проекту Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку
(реєстр. № 2788-д від 04.05.2020, н.д. Василевська-Смаглюк О.М, Железняк Я.І.,
Ковальчук О.В.), друге читання.
Доповідач: Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна
народний депутат України
В обговоренні питання взяли участь: Іванчук А.В., Мотовиловець А.В., Железняк
Я.І., Устенко О.О., Южаніна Н.П., Смілянський І.Ю., Дубінський О.А.,
Гетманцев Д.О.
УХВАЛИЛИ:
1. Підтримати підготовлену профільним підкомітетом з питань
функціонування платіжних і інформаційних систем та запобігання легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та запропоновану до
розгляду редакцію законопроекту з урахуванням результатів обговорення на
засіданні Комітету.
2. Доручити профільному підкомітету Комітету та секретаріату Комітету
доопрацювати законопроект за наслідками обговорення на засіданні Комітету,
надавши право здійснити відповідні редакційні, техніко-юридичні корегування
тексту порівняльної таблиці до законопроекту.
3. Після зазначеного у пункті 2 цього висновку доопрацювання направити
законопроект в установленому порядку до Головного управління
документального забезпечення та Головного юридичного управління Апарату
Верховної Ради України для отримання відповідних висновків, фахової
(лінгвістичної) та юридичної експертиз та відпрацювання редакційних, технікоюридичних правок.
4. Рекомендувати Верховній Раді України підготовлений до другого
читання проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку (реєстр. № 2788-д)
прийняти з урахуванням редакційних та техніко-юридичних правок, зазначених
у цьому висновку, в другому читанні та в цілому як Закон.
5. Доповідачем із цього питання визначити народного депутата України –
Голову підкомітету з питань функціонування платіжних і інформаційних систем
та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
Василевську-Смаглюк О.М.
Голосування:
«за» - 19, «проти» - немає, «утримався» - 4.
Рішення прийнято.
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6. СЛУХАЛИ:
Інформацію про проект Закону про внесення змін до статті 287 Митного
кодексу України (щодо спрощення ввезення складових для продукції оборонного
призначення) (реєстр. № 3558 від 28.05.2020, Кабінет Міністрів України).
Доповідач: Колісник Анна Сергіївна
народний депутат України
В обговоренні питання взяли участь: Холодов А.І.
УХВАЛИЛИ:
Перенести розгляд законопроекту на наступне засідання Комітету.
7. Різне.
СЛУХАЛИ:
Інформацію Голови Комітету Гетманцева Д.О. про те, що у Комітеті з
питань фінансів, податкової та митної політики є підкомітет з питань банківської
діяльності, монетарної стабільності, взаємодії з Національним банком України
та захисту прав споживачів фінансових послуг, який очолювала Бєлькова О.В.
18 червня 2020 року Бєлькова О.В. склала повноваження народного депутата
України і цей підкомітет зараз залишився без керівника.
Членом нашого Комітету став Іванчук Андрій Володимирович, який
протягом 7 років був Головою Комітету з питань економічної політики.
Враховуючи його фаховість та досвід, пропонується обрати Іванчука
Андрія Володимировича Головою підкомітету банківської діяльності,
монетарної стабільності, взаємодії з Національним банком України та захисту
прав споживачів фінансових послуг.
Рішення прийнято «одноголосно»
Засідання Комітету оголошено закритим.

Голова Комітету

Секретар засідання
народний депутат України
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