
Комітет Верховної Ради України

з питань фінансів, податкової та митної політики

Р І Ш Е Н Н Я

на проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації, 
необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування» (реєстр. № 4065 
від 07.09.2020 р.)

10.12.2020 р.

Протокол № 54

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні 12 грудня 2020 року (протокол № 54) розглянув 
порівняльну таблицю до другого читання проекту Закону України Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо 
забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих 
об’єктів оподаткування (реєстр. № 4065 від 07.09.2020 р.). 

До другого  читання суб’єктами права законодавчої ініціативи, у тому числі 
народними депутатами - членами Комітету було надано 184 правки.

З них пропозиції, що були подані керуючись пп.4 п.1 ст. 15 Закону України 
"Про комітети Верховної Ради України", а саме правки №№2, 14, 19, 22, 27, 30, 
32, 34, 45, 64, 104, 126, 149, 152, 168, 175 були підтверджені на засіданні Комітету 
та враховані.

Таким чином враховано (у т.ч. редакційно або частково) – 64, а відхилено – 
120 правок. Враховані правки спрямовані на вдосконалення положень 
законопроекту та ефективному його впровадженню, в свою чергу відхилені 
правки, в значній частині, відносяться до норм, що не можуть бути визначені як 
предмети регулювання цього законопроекту.

Комітет вирішив:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо 
забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих 
об’єктів оподаткування (реєстр. № 4065 від 07.09.2020 р.) прийняти у другому 
читанні та в цілому, як Закон України, з урахуванням техніко-юридичного 
опрацювання. 



2. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту визначити 
Голову Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та 
митної політики, народного депутата України Гетманцева Д.О.
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