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Р І Ш Е Н Н Я

Проект Закону про внесення змін до прикінцевих та перехідних положень 
Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

покращення інвестиційного клімату в Україні" щодо терміну набрання 
чинності окремими положеннями

 (реєстр. № 4090 від 14.09.2020) 
        

Комітет на своєму засіданні розглянув проект Закону про внесення змін 
до прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в 
Україні" щодо терміну набрання чинності окремими положеннями (реєстр. № 
4090 від 14.09.2020)   (далі – проект Закону реєстр. № 4090), поданий народними 
депутатами України Гетманцевим Д.О., Василевською-Смаглюк О.М.

Проект Закону реєстр. № 4090 пов’язаний з проектом закону про Бюро 
економічної безпеки України (реєстр. № 3087-д від 02.07.2020) (далі - проект 
Закону реєстр. № 3087-д). Прикінцевими положеннями проекту Закону реєстр. 
№ 3087-д передбачається, що Бюро економічної безпеки України розпочинає 
свою роботу з моменту прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про 
початок його діяльності, але не пізніше шести місяців з дня набрання чинності 
Законом України «Про Бюро економічної безпеки України». 

Разом з цим, Законом України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21 
грудня 2016 року № 1797 передбачено, що податкова міліція втрачає свої 
повноваження (ліквідується) з дня набрання чинності законом, який визначає 
правові основи організації та діяльності новоствореного органу до підслідності 
якого віднесено запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття 
кримінальних правопорушень в податковій, митній та бюджетній сферах. 

Тому з метою забезпечення виконання принципу безперервності та 
стабільності функціонування центральних органів виконавчої влади, зокрема 
забезпечення виконання функції боротьби з правопорушеннями податкового, 
митного, бюджетного законодавства, виникла необхідність прийняття проекту 
Закону реєстр. № 4090.           

Проектом Закону пропонується внести зміни до абзацу третього пункту 1 
Розділу ІI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату 
в Україні» та узгодити набуття чинності положень щодо ліквідації податкової 
міліції з дня прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про початок 
діяльності Бюро економічної безпеки України, але не пізніше шести місяців з дня 
набрання чинності Законом України «Про Бюро економічної безпеки України».



Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 
України у своєму висновку  від 25.09.2020 висловило зауваження щодо окремих 
положень законопроекту.

Міністерство фінансів України у своєму висновку від 24.09.2020                        
№ 26040-02-3/29556 підтримує проект Закону реєстр. № 4090.

З урахуванням викладеного, 

Комітет  в и р і ш и в:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 
змін до прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін 
до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в 
Україні" щодо терміну набрання чинності окремими положеннями (реєстр. № 
4090 від 14.09.2020), поданий народними депутатами України                         
Гетманцев Д.О. Василевською-Смаглюк О.М.:

1.1. включити в порядок денний сесії Верховної Ради України;
1.2. прийняти за основу та в цілому, як Закон України.
2.  Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради 

України визначити народного депутата України   Василевську-Смаглюк О.М. 
Співдоповіді від Комітету законопроект не потребує.

Голова Комітету                                                           Д.О. Гетманцев
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