Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики
01008, м.Київ-8, вул. М.Грушевського,5, тел.255-28-07

Протокол № 43
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вересня

2020 р.

вул. Липська, 3, зал №2, 15.00 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., Кулініч О.І., Ляшенко А.О., 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., Солод Ю.В., Южаніна Н.П.
ВІДСУТНІ: члени Комітету – Козак Т.Р., Палиця І.П.
Голова Національного банку України Шевченко К.Є.
Міністр фінансів України Марченко С.М.
Заступник Міністра фінансів України Воробей С.І.
Заступник Керівника Офісу Президента України Ковалів Ю.
Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України Глущенко С.М.
В.о. Голови Державної митної служби Павловський А.В.
В.о. Голови Державної фіскальної служби Солодченко С.В.
Голова Виконавчого комітету реформ Саакашвілі М.Н.
Від ДПС:
заступник Голови Державної податкової служби України Олейніков Є.В.;
перший заступник Голови Державної податкової служби України Рубан Н.І.;
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в.о. директора Департаменту контролю за підакцизними товарами ДПС Коротюк
Д.В.;
начальник управління адміністрування акцизного податку Департаменту
контролю за підакцизними товарами ДПС Філозоп А.І.;
в.о. директора Департаменту податкового адміністрування ДПС Чиж А.Ю.
Претенденти на вакантну посаду члена Ради Національного банку України:
Горбаль Василь Михайлович;
Коваль Тарас Григорович;
Козловський Сергій Володимирович.
Секретаріат Комітету.
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. Щодо звіту про реалізацію Міністерством фінансів України державної
фінансової, бюджетної та боргової політики протягом 2020 року та щодо питань
викладених в листі Комітету від 03.09.2020 № 04-32/9-2020/148838.
3. Проект Закону про внесення зміни до статті 268 Податкового кодексу
України щодо звільнення від сплати туристичного збору внутрішньо
переміщених осіб (реєстр. № 3103 від 21.02.2020, н.д. Лубінець Д.В. та ін.), друге
читання.
4. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" (щодо ліцензування
суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво спирту етилового)
(реєстр. № 3906 від 17.07.2020, н.д. Гетманцев Д.О. та ін.).
Порядок денний засідання Комітету затверджено.
1. СЛУХАЛИ:
Претендентів на вакантну посаду члена Ради Національного банку України
Горбаля В.М., Коваля Т.Г., Козловського С.В.
Курганська Е.І. на момент обговорення кандидатур на вакантну посаду
члена Ради Національного банку України була відсутня.
В обговоренні питання взяли участь: Дубінський О.А., Василевська-Смаглюк
О.М., Железняк Я.І., Заблоцький М.Б., Шкрум А.І., Гетманцев Д.О.
УХВАЛИЛИ:
1. Внести до Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради
України про зміни у складі Ради Національного банку України, запропонувавши
призначити членом Ради Національного банку України Горбаля В.М.
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2. Рекомендувати прийняти проект Постанови Верховної Ради України про
зміни у складі Ради Національного банку України за основу та в цілому.
Доповідачем від Комітету визначено Голову Комітету Гетманцева Д.О.
Голосування:
«за» - 24, «проти» - немає, «утримався» - 3.
Рішення прийнято.
У зв’язку з відсутністю секретаря Комітету Палиці І.П. вести підрахунок
голосів доручено народному депутату-члену Комітету Мотовиловцю А.В.
Щодо інших питань
1) зважаючи на те, що деякі питання, віднесені до предметів відання
Комітету щільно пов’язані з предметами відання інших комітетів та є
комплексними, пропонується провести у другій половині жовтня комітетські
обговорення у форматі круглих столів:
- на тему «Екологічний податок» спільно з Комітетом з питань екологічної
політики та природокористування та доручити голові підкомітету з питань
рентних платежів, екологічного податку та оподаткування АПК Устенко О.О.
провести таке обговорення;
- на тему «Підтримка вітчизняної переробної галузі» спільно з Комітетом
з питань економічного розвитку та доручити Голові Комітету Гетманцеву Д.О.
координувати даний захід;
2) доручити голові підкомітету з питань місцевих податків і зборів
Заблоцькому М.Б. створити та очолити робочу групу з реформування місцевих
податків;
3) за пропозицією голови підкомітету з питань банківської діяльності,
монетарної стабільності, взаємодії з Національним банком України та захисту
прав споживачів фінансових послуг Іванчука А.В. створити робочу групу з
розробки проекту законодавчого акту, який би регулював відносини в сфері
небанківських фінансових послуг та долучити до роботи голів підкомітетів
Аллахведієву І.В., Василевську-Смаглюк О.М., Рєпіну Е.А., Ніколаєнка А.І., а
також Мотовиловця А.В., Абрамовича І.О. та Дубінського О.А.
2. СЛУХАЛИ:
Звіт Міністра фінансів України Марченка С.М. про реалізацію
Міністерством фінансів України державної фінансової, бюджетної та боргової
політики протягом 2020 року та щодо питань викладених в листі Комітету від
03.09.2020 № 04-32/9-2020/148838.
В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Саакашвілі М.,
Аллахвердієва І.В., Василевська-Смаглюк О.М., Воронько О.Є., Володіна Д.А.,
Железняк Я.І., Дубінський О.А., Заблоцький М.Б., Іванчук А.В., Ковальчук О.В.,
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Ковальов О.І., Колісник А.С., Марусяк О.Р., Петруняк Є.В., Ніколаєнко А.І.,
Сова О.Г., Устенко О.О., Холодов А.І., Шкрум А.І., Южаніна Н.П., Качура О.А.
УХВАЛИЛИ:
Підготувати рішення Комітету за результатами заслуховування Міністра
фінансів України Марченка С.М. та розглянути його на одному з наступних
засідань Комітету.
Прийнято.
3. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення зміни до статті 268 Податкового кодексу
України щодо звільнення від сплати туристичного збору внутрішньо
переміщених осіб (реєстр. № 3103 від 21.02.2020, н.д. Лубінець Д.В. та ін.), друге
читання.
Доповідач: Гетманцев Данило Олександрович
Голова Комітету
В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Воробей С.І., Шкрум А.І.
УХВАЛИЛИ:
При підготовці законопроекту до розгляду у другому читанні до нього
надійшло 11 пропозицій народних депутатів України, та 1 пропозиція,
напрацьована в Комітеті, з яких - 4 пропозиції відхилені та 8 пропозицій
враховано повністю або по суті.
Враховані пропозиції стосуються, зокрема:
доповнення переліку осіб, що не можуть бути платниками туристичного
збору, особи, які взято на облік, як внутрішньо переміщених осіб відповідно до
Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»,
які тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі).
Також, народними депутатами України – члена Комітету було підтримана
пропозицію народного депутат України – члена Комітету Холодова А.І. щодо
включення до проекту закону поправки, що стосується уточнення окремих умов
надання пільги по сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки по об’єктах житлової нерухомості, що розташовані на тимчасово
окупованій території. У зв’язку з їх включення до проекту була запропонована
та сформована компромісна редакція поправки, яка зайшла свою підтримку у
членів Комітету, а саме:
«підпункт 38.6 пункту 38 підрозділу 10 розділу ХХ "Перехідні положення"
після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту: "При
обчисленні бази оподаткування об’єктів нерухомості, в тому числі їх часток, які
перебувають у власності фізичних осіб, контролюючим органом не
враховуються об'єкти нерухомості, що не є об’єктом оподаткування, відповідно
до цього підпункту".
У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий, вважати відповідно абзацами
третім - п'ятим».
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Враховуючи вищевикладене, Комітет вирішив:
1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти у другому читанні
та в цілому з техніко-юридичним опрацюванням проект Закону про внесення
змін до статті 268 Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати
туристичного збору внутрішньо переміщених осіб" (реєстр. №3103 від
21.02.2020),
2. Доповідачем за зазначеним питанням на пленарному засіданні сесії
Верховної Ради України визначити Голову Комітету Гетманцева Д.О.
Рішення прийнято «одноголосно».
4. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" (щодо ліцензування
суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво спирту етилового)
(реєстр. № 3906 від 17.07.2020, н.д. Гетманцев Д.О. та ін.)
Доповідач: Гетманцев Данило Олександрович
Голова Комітету
В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Воробей С.І., Заблоцький
М.Б., представник «Укрводка».
УХВАЛИЛИ:
Під час розгляду на засідання народні депутати – члени Комітету загалом
підтримуючи мотивацію законопроекту щодо необхідності врегулювання
питання протидії незаконному виготовленню та обігу спирту етилового, шляхом
встановлення жорстких умов до його виготовлення, реалізації, контролю, а
також посилення відповідальності за злочини у цій сфері висловили ряд
зауважень та запропонували доопрацювати його положення до другого читання
з урахуванням наступних пропозицій, щодо:
- розповсюдження положень проекту виключно на спирт етиловий,
оскільки інші запропоновані види спиртів, як наприклад «зерновий дистилят»
виготовляється за іншою виробничою технологією, шляхом дистиляції та не
можуть бути предметом регулювання цього проекту;
- виключення положень щодо мінімальної завантаженості виробничих
потужностей;
- необхідності перегляду положення, яким передбачається виробництво
спирту етилового неденатурованого з використанням не менше п’яти колон:
бражної колони, епюраційної колони, ректифікаційної колони, колони кінцевої
очистки та розгонної колони. Оскільки, діючі технологічні регламенти
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дозволяють здійснювати таке виробництво з використанням не менше трьох
колон (бражна колона, епюраційна колона, ректифікаційна колона).
Зважаючи на викладене, Комітет прийняв рішення рекомендувати
Верховній Раді України включити в порядок денний четвертої сесії Верховної
Ради України дев’ятого скликання та прийняти за основу проект Закону «Про
внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і
обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових виробів та пального" (щодо ліцензування суб’єктів господарювання,
які здійснюють виробництво спирту етилового) (реєстр.№3906 від
17.07.2020року), поданий народним депутатом України Гетманцевим Д.О. та
іншими народними депутатами України, з урахуванням висловлених на
засіданні Комітету пропозицій до тексту проекту.
Співдоповідачем за законопроектом на пленарному засіданні сесії
Верховної Ради України визначено Голову Комітету, народного депутата
України Д.О. Гетманцев.
Рішення прийнято одноголосно.

Засідання Комітету оголошено закритим.

Голова Комітету
Секретар засідання

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:ГЕТМАНЦЕВ ДАНИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Гетманцев Д.О.
Мотовиловець А.В.
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