Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики
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вересня

2020 р.

вул. Липська, 3, зал №2, 15.30 год.
(у режимі відеоконференції)
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., Воронько О.Є., Володіна Д.А.,
Горват Р.І., Железняк Я.І., Діденко Ю.О., Дубінський О.А., Заблоцький М.Б.,
Герега О.В., Іванчук А.В., Ковальчук О.В., Кінзбурська В.О., Ковальов О.І.,
Колісник А.С., Леонов О.О., Марусяк О.Р., Мотовиловець А.В., Петруняк Є.В.,
Рєпіна Е.А., Ніколаєнко А.І., Сова О.Г., Устенко О.О., Холодов А.І., Шкрум А.І.,
Южаніна Н.П.
Голова Національного банку України Шевченко К.Є.
Міністр фінансів України Марченко С.М.
Заступник Керівника Офісу Президента України Ю.Ковалів.
Заступник Міністра культури та інформаційної політики України Петасюк Л.В.
Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України Новікова І.Ю.
Секретаріат Комітету.
ВІДСУТНІ: члени Комітету – Козак Т.Р., Кулініч О.І., Ляшенко А.О., Палиця
І.П., Солод Ю.В.
У зв’язку з відсутністю секретаря Комітету Палиці І.П. вести підрахунок
голосів доручено народному депутату-члену Комітету Мотовиловцю А.В.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обговорення кандидатур на вакантну посаду члена Ради Національного
банку України та підготовка проекту постанови Верховної Ради України про
призначення члена Ради Національного банку України.
2. Проект Закону про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення"
Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів
господарювання, які реалізують інвестиційні проекти зі значними інвестиціями
(реєстр. № 3761 від 01.07.2020, Президент України).
Проект Закону про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення"
Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів
господарювання, які реалізують інвестиційні проекти зі значними інвестиціями
(реєстр. № 3761-1 від 17.07.2020, н.д. Королевська Н.Ю., Солод Ю.В.).
3. Проект Закону про внесення зміни до розділу XXІ "Прикінцеві та
перехідні положення" Митного кодексу України (реєстр. № 3762 від 01.07.2020,
Президент України).
4. Пропозиції Президента до Закону "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо мораторію на стягнення майна громадян України,
наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" (реєстр. № 3640 від
11.06.2020, н.д. Дубінський О.А.).
5. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку з
прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій
кримінальних правопорушень" (реєстр. № 3287 від 30.03.2020, н.д.
Монастирський Д.А. та група народних депутатів).
Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо усунення термінологічних неузгодженостей
(реєстр. № 3287-1 від 13.04.2020, н.д. Гетманцев Д.О., Ковальчук О.В.).
6. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку з
прийняттям Закону України "Про стандартизацію" (реєстр. № 2477 від
21.11.2019, н.д. Герега О.В. та група народних депутатів).
7. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій (реєстр. №
3851 від 15.07.2020, Президент України).
8. Різне.
Надійшла пропозиція від Голови Комітету Гетманцева Д.О. перенести на
наступне засідання Комітету розгляд першого питання порядку денного.
В обговоренні питання взяли участь: Дубінський О.А., Холодов А.І.,
Василевська-Смаглюк О.М.
Голосування за порядок денний з першим питанням порядку денного щодо
обговорення кандидатур на вакантну посаду члена Ради Національного банку
України та підготовки проекту постанови Верховної Ради України про
призначення члена Ради Національного банку України.
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Голосування:
«за» - 8, «проти» - немає, «утримався» - 18.
Рішення не прийнято. Розгляд першого питання перенесено.
Надійшла пропозиція від Голови Комітету Гетманцева Д.О. внести першим
питанням порядку денного та розглянути повторно рішення Комітету щодо
проекту закону про Бюро економічної безпеки України (реєстр. № 3087д).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проект закону про Бюро економічної безпеки України (реєстр. № 3087д).
2. Проект Закону про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення"
Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів
господарювання, які реалізують інвестиційні проекти зі значними інвестиціями
(реєстр. № 3761 від 01.07.2020, Президент України).
Проект Закону про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення"
Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів
господарювання, які реалізують інвестиційні проекти зі значними інвестиціями
(реєстр. № 3761-1 від 17.07.2020, н.д. Королевська Н.Ю., Солод Ю.В.), доповідач
відсутній.
3. Проект Закону про внесення зміни до розділу XXІ "Прикінцеві та
перехідні положення" Митного кодексу України (реєстр. № 3762 від 01.07.2020,
Президент України).
4. Пропозиції Президента до Закону "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо мораторію на стягнення майна громадян України,
наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" (реєстр. № 3640 від
11.06.2020, н.д. Дубінський О.А.).
5. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку з
прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій
кримінальних правопорушень" (реєстр. № 3287 від 30.03.2020, н.д.
Монастирський Д.А. та група народних депутатів), доповідач відсутній.
Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо усунення термінологічних неузгодженостей
(реєстр. № 3287-1 від 13.04.2020, н.д. Гетманцев Д.О., Ковальчук О.В.)
6. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку з
прийняттям Закону України "Про стандартизацію" (реєстр. № 2477 від
21.11.2019, н.д. Герега О.В. та група народних депутатів).
7. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій (реєстр. №
3851 від 15.07.2020, Президент України).
8. Різне.
Голосування:
«за» - 24, «проти» - немає, «утримався» - 1.
Рішення прийнято.
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Порядок денний засідання Комітету затверджено.
Голосування про повернення до перегляду прийнятого рішення Комітету
щодо проекту закону про Бюро економічної безпеки України (реєстр. № 3087д).
Голосування:
«за» - 24, «проти» - немає, «утримався» - 1.
Рішення прийнято.
1. СЛУХАЛИ:
Про проект закону про Бюро економічної безпеки України (реєстр. №
3087д) (перегляд рішення Комітету)
Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Данило Олександрович
В обговоренні питання взяли участь: Железняк Я.І.
УХВАЛИЛИ:
Відповідно до частини 5 статті 44 Закону України «Про Комітети Верховної
Ради України» Комітет на своєму засіданні переглянув прийняте рішення від 30
червня 2020 року (протокол № 37) щодо проекту закону про Бюро економічної
безпеки України реєстр. №3087д.
Відповідно до зауважень наданих Головним науково-експертним
управлінням до проектів законів про Бюро економічної безпеки та пропозицій
народних депутатів України членів Комітету, положення проектів законів про
встановлення повноважень Президента України щодо утворення та
підпорядкування Бюро економічної безпеки, мають ознаки неконституційності,
оскільки відповідні повноваження не передбачені нормами Конституції України.
Керуючись частиною 1 статті 116 Закону України «Про Регламент
Верховної Ради України»: Комітет вирішив:
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про Бюро
економічної безпеки України (реєстр. № 3087д від 02.07.2020), поданий
Комітетом як доопрацьований, прийняти за основу та надати доручення
Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної
політики доопрацювати зазначений законопроект відповідно до частини 1 статті
116 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» щодо внесення
змін до тексту проекту Закону про Бюро економічної безпеки України (реєстр.
№ 3087д) про закріплення за Кабінетом Міністрів України повноважень щодо
утворення та підпорядкування Бюро економічної безпеки України.
2.
Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради
України визначити Голову Комітету Гетманцева Д.О.
Голосування:
«за» - 24, «проти» - 1, «утримався» - немає.
Рішення прийнято.
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2. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення"
Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів
господарювання, які реалізують інвестиційні проекти зі значними інвестиціями
(реєстр. № 3761 від 01.07.2020, Президент України)
Доповідач: заступник Керівника Офісу Президента України Юлія Ковалів
В обговоренні питання взяли участь: Железняк Я.І., Гетманцев Д.О., Южаніна
Н.П.
УХВАЛИЛИ:
1. Включити до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України
дев’ятого скликання та прийняти за основу проект Закону України про внесення
змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо
особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують
інвестиційні проекти зі значними інвестиціями (реєстр. № 3761) з
доопрацюванням законопроекту до другого читання з урахуванням наступних
пропозицій:
визначити конкретного суб’єкта, до якого буде застосовуватися звільнення
з податку на додану вартість;
редакційно уточнити питання стосовно трансфертного ціноутворення
(виокремити у якості самостійного об’єкта оподаткування суб'єктів
господарювання, які реалізують інвестиційні проекти зі значними інвестиціями
– прибуток у розмірі невідповідності ціни, визначеної за принципом "витягнутої
руки", над договірною (контрактною) вартістю);
уточнити умови отримання пільги у вигляді звільнення від оподаткування
податком на прибуток підприємств в частині об’єктів інвестування (чи може
обладнання виступати самостійним та достатнім об’єктом інвестування для
отримання відповідної податкової пільги).
2. Доповідачем за цим законопроектом на пленарному засіданні Верховної
Ради України визначено Голову комітету Гетманцева Д.О.
Співдоповіді від Комітету законопроекти не потребують.
Рішення прийнято «одноголосно».
3. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення зміни до розділу XXІ "Прикінцеві та
перехідні положення" Митного кодексу України (реєстр. № 3762 від 01.07.2020,
Президент України)
Доповідач: заступник Керівника Офісу Президента України Юлія Ковалів
В обговоренні питання взяли участь: Железняк Я.І., Гетманцев Д.О., Южаніна
Н.П.
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УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення зміни
до розділу XXІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України
(реєстр. № 3762 від 01.07.2020 р.), поданий Президентом України прийняти за
основу, доопрацювавши до другого читання пропозиції народних депутатівчленів Комітету щодо наведення у новому пп. 15 п. 4 розділу ХХІ Митного
кодексу України переліку кодів товарів згідно з УКТЗЕД, на які може
розповсюджуватися передбачене цим проектом Закону звільнення від
оподаткування ввізним митом.
2. Співдоповідачем за зазначеним питанням на пленарному засіданні сесії
Верховної Ради України визначити Заступника голови Комітету Ковальчука О.В.
Рішення прийнято «одноголосно».
4. СЛУХАЛИ:
Пропозиції Президента до Закону "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо мораторію на стягнення майна громадян України,
наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" (реєстр. № 3640 від
11.06.2020, н.д. Дубінський О.А.)
Доповідач: заступник Керівника Офісу Президента України Юлія Ковалів
В обговоренні питання взяли участь: Сало Ю., Іванчук А.В., Кінзбурська В.О.
УХВАЛИЛИ:
1. Пропозиції Президента України до Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів щодо мораторію на стягнення майна громадян
України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» № 1304-VII від
16.07.2020 підтримати у повному обсязі;
2. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти Закон з урахуванням
пропозицій Президента України.
3. Співдоповідачем від Комітету визначено заступника Голови Комітету
Дубінського О.А.
Голосування:
«за» - 24, «проти» - немає, «утримався» - 2.
Рішення прийнято.
5. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо усунення термінологічних неузгодженостей
(реєстр. № 3287-1 від 13.04.2020, н.д. Гетманцев Д.О., Ковальчук О.В.)
Доповідач: заступник Голови Комітету Ковальчук О.В.
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В обговоренні питання взяли участь: Железняк Я.І., Гетманцев Д.О.
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про
внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів
України щодо усунення термінологічних неузгодженостей” (реєстраційний №
3287-1 від 13.04.2020), поданий народними депутатами України Гетманцевим
Д.О. та Ковальчуком О.В., прийняти за основу та в цілому як Закон України.
2. Взяти до уваги, відповідно до частини третьої статті 95 Регламенту
Верховної Ради України у разі прийняття Верховною Радою за основу одного з
альтернативних законопроектів інші альтернативні законопроекти знімаються з
розгляду (вважаються відхиленими) без прийняття про це окремого рішення.
3. Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради
України визначити народного депутата України Ковальчука О.В.
Рішення прийнято «одноголосно».
6. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку
з прийняттям Закону України "Про стандартизацію" (реєстр. № 2477 від
21.11.2019, н.д. Герега О.В. та група народних депутатів)
Доповідач: голова підкомітету з питань митної справи Сова О.Г.
В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О.
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про
внесення змін до Митного кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону
України “Про стандартизацію”” (реєстраційний № 2477 від 21.11.2019),
прийняти за основу.
2. Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради
України визначити народного депутата України Сову О.Г.
Рішення прийнято «одноголосно».
7. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій (реєстр. №
3851 від 15.07.2020, Президент України)
Доповідач: Петасюк Лариса Володимирівна
заступник Міністра культури та інформаційної політики України
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В обговоренні питання взяли участь: Шкрум А.І., Гетманцев Д.О.
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного
четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та прийняти за
основу проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій
(реєстр. № 3851).
2. Доповідачем за цим законопроектом на пленарному засіданні Верховної
Ради України визначено Голову Комітету Гетманцева Д.О.
Співдоповіді від Комітету законопроект не потребує.
Рішення прийнято «одноголосно».
8. Різне.
1) Доручити заступнику Голови Комітету Ковальчуку О.В. опрацювати
законопроекти з реєстр. № 3704, 3705, 3705-1, 3706 та долучити до роботи всіх
бажаючих народних депутатів.
2) Запросити на наступне засідання Комітету Міністра фінансів України
Марченка С.М. для обговорення нагальних питань.
3) Щодо результатів добору.
Доповідач: керівник секретаріату Комітету Прийма Ігор Михайлович
Відповідно до розпорядження в.о. Керівника Апарату Верховної Ради
України «Про оголошення добору в Апараті Верховної Ради України» від
20.07.2020 р. № 1171-к було проведено конкурс на вакантні посади головних
консультантів у секретаріаті Комітету, переможцями якого стали:
1. Пасічник Ірина Валеріївна;
2. Вернер Альона Ігорівна.
Згідно із статтею 55 Закону України «Про комітети Верховної Ради України»
працівники секретаріату комітету Верховної Ради України призначаються на
посади Керівником Апарату Верховної Ради України за поданням комітету.
УХВАЛИЛИ:
Комітет вирішив внести подання про призначення на посади головних
консультантів секретаріату Комітету:
Пасічник Ірини Валеріївни;
Вернер Альони Ігорівни.
Рішення прийнято «одноголосно».
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4) Щодо переведення на вакантні посади.
Доповідач: керівник секретаріату Комітету Прийма Ігор Михайлович про
переведення на вакантні посади головних консультантів секретаріату Комітету
таких осіб:
1. Кравзюк Аліну Вікторівну, яка буде працювати у напрямках ресурсних
платежів, рентної плати та місцевих податків і зборів;
2. Левченко Валентину Володимирівну, яка буде працювати у напрямку
митної справи.
Кравзюк Аліна Вікторівна має досвід 16 років у органах державної
податкової служби.
До теперішнього часу працює на посаді заступника начальника управління
- начальника відділу методології ресурсних платежів, рентної плати та місцевих
податків і зборів з юридичних осіб управління адміністрування ресурсних
платежів, рентної плати та місцевих податків і зборів з юридичних осіб
податкового адміністрування ДПС України.
Левченко Валентина Володимирівна має 10 років досвіду роботи в органах
митної служби.
До теперішнього часу працює на посаді Начальника управління з напряму
реалізації правових питань Слобожанської митниці Держмитслужби.
УХВАЛИЛИ:
Комітет вирішив затвердити переведення на вакантні посади головних
консультантів секретаріату Комітету таких осіб:
1. Кравзюк Аліну Вікторівну, яка буде працювати у напрямках ресурсних
платежів, рентної плати та місцевих податків і зборів;
2. Левченко Валентину Володимирівну, яка буде працювати у напрямку
митної справи.
Рішення прийнято «одноголосно».
Засідання Комітету оголошено закритим.

Голова Комітету
Секретар засідання
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