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

21
18

грудня

2019 р.

вул. Липська, 3
14.30 год.
ГОЛОВУЄ
ГОЛОВА КОМІТЕТУ ГЕТМАНЦЕВ Д.О.
ПРИСУТНІ: члени Комітету – Бєлькова О.В., Дубінський О.А., ВасилевськаСмаглюк О.М., Железняк Я.І., Васильченко Г.І., Володіна Д.А., Горват Р.І.,
Аллахвердієва І.В., Воронько О.Є., Діденко Ю.О., Заблоцький М.Б., Козак Т.Р.,
Кулініч О.І., Ляшенко А.О., Марусяк О.Р., Колісник А.С., Ковальов О.І.,
Ковальчук О.В., Кінзбурська В.О., Ніколаєнко А.І., Сова О.Г., Петруняк Є.В.,
Рєпіна Е.А., Палиця І.П., Холодов А.І., Устенко О.О., Южаніна Н.П.
ВІДСУТНІ: Абрамович І.О., Герега О.В., Леонов О.О., Солод Ю.В.
ЗАПРОШЕНІ:
Верланов С.О.
Голова Державної податкової служби
Арахамія Д.Г.
Голова депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
"СЛУГА НАРОДУ"
Ходаковський П.В. заступник Міністра фінансів України
Куц М.О.
директор Департаменту методологічної та нормотворчої
роботи ДПС
Лондар О.С.
в.о. директора Департаменту боротьби з відмиванням
доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС
Кацан Ю.М.
ГДІ Департаменту боротьби з відмиванням доходів,
одержаних злочинним шляхом ДПС
Антіпова О.В.
директор Департаменту податків і зборів з юридичних
осіб ДФС
Замятін В.А.
заступник начальника Головного оперативного
управління – начальник управління ДФС
Москаленко О. П. представники Міністерства фінансів України
Максименко Л.П.
Берещенко А.А.

Бочковський А.С.
Андрущенко А.А.
Солодилова О.С.
Мороз О.Л.
Каленков О.Ф.
Біленький С.Л.
Артемчук Н.О.
Котенко В.А.
Фреюк А.Т.
Когут О.Ю.

Генеральний директор Українська Національна Лотерея
Представник ГО «Українська Ліга Спортивного покеру»
Представник ГО «Українська Ліга Спортивного покеру»
Всеукраїнська асоціація кредитних спілок
Президент ОП «Укрметалургпром»
Голова Об’єднання «Федерації металургів України»
представник Європейської Бізнес Асоціації
представник Європейської Бізнес Асоціації
представник від Київстар
представник від Київстар

Помічники-консультанти народних депутатів, ЗМІ, та інші присутні.
Порядок денний засідання Комітету затверджено «одноголосно».
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України та деяких
інших законів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи
(реєстр. № 2318-1 від 14.11.2019, н.д. Гетманцев Д.О. та група народних
депутатів), друге читання.
2. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України у
зв'язку із вдосконаленням процедури проведення фінансової реструктуризації та
щодо вдосконалення оподаткування операцій фінансового лізингу (реєстр. №
2358 від 31.10.2019, н.д. Гетманцев Д.О.), друге читання.
3. 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. № 2470 від 19.11.2019, н.д. Іонушас
С.К., Гетманцев Д.О., Василевська-Смаглюк О.М.)
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. та група народних
депутатів)
5. Пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань фінансів,
податкової та митної політики до проекту Плану законопроектної роботи
Верховної Ради України на 2020 рік.
6. Проект Закону про державне регулювання діяльності у сфері організації
та проведення азартних ігор (реєстр № 2285 від 17.10.2019, Кабінет Міністрів
України)
Проект Закону про державне регулювання діяльності щодо організації та
проведення азартних ігор (реєстр № 2285-1 від 05.11.2019, н.д. Марусяк О.Р.)
Проект Закону про державне регулювання діяльності у сфері азартних ігор
(реєстр № 2285-2 від 06.11.2019, н.д. Мулик Р.М., Струневич В.О.)
Проект Закону про державне регулювання діяльності щодо організації та
проведення азартних ігор (реєстр № 2285-3 від 06.11.2019, н.д. Дубінський О.А.)

Проект Закону про державне регулювання ігор на гроші в Україні
(реєстр № 2285-4 від 06.11.2019, н.д. Тарасенко Т.П.)
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо посилення відповідальності та заходів боротьби з незаконним гральним
бізнесом (реєстр № 2285-5 від 07.11.2019, н.д. Королевська Н.Ю., Солод Ю.В)
Проект Закону про державне регулювання діяльності щодо організації та
проведення азартних ігор (реєстр № 2285-6 від 07.11.2019, н.д. Наталуха Д.А.)
Проект Закону про здійснення діяльності у сфері грального бізнесу на
території України (реєстр № 2285-7 від 07.11.2019, н.д. Лічман Г.В.)
______________________________________________________________
Питання щодо прийняття рішення:
Перед початком розгляду питань порядку денного надійшла пропозиція від
Голови Комітету проголосувати повний текст рішення Комітету від 11.12.2019р.
про результати роботи Голови ДМС Нефьодова М.Є., яке попередньо було
надано народним депутатам для ознайомлення.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію Голови Державної митної служби Нефьодова М.Є. про
організацію роботи, проблемні питання, які виникають у діяльності митних
органів та перші результати роботи Державної митної служби, взяти до відома.
2. Пропозиції та зауваження, висловлені народними депутатами – членами
Комітету в ході заслуховування Голови Державної митної служби України взяти
до уваги та врахувати Головою Державної митної служби Нефьодовим М.Є. під
час організації роботи оновленої Державної митної служби України. (повний
текст рішення додається)
Голосування:
«за» - 25, «проти» - немає, «утримався» - 1.
Рішення прийнято.
1. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку
із вдосконаленням процедури проведення фінансової реструктуризації та щодо
вдосконалення оподаткування операцій фінансового лізингу (реєстр. № 2358 від
31.10.2019, н.д. Гетманцев Д.О.), друге читання.
Доповідач: Гетманцев Данило Олександрович
Голова Комітету
В обговоренні питання взяли участь: Ходаковський П.В.
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін
до Податкового кодексу України у зв'язку із вдосконаленням процедури
проведення фінансової реструктуризації та щодо вдосконалення оподаткування
операцій фінансового лізингу (реєстр. № 2358), прийняти у другому читанні
та в цілому з пропозиціями суб’єктів права законодавчої ініціативи,
врахованими Комітетом та техніко-юридичним опрацюванням.

2. Доповідачем за зазначеним питанням на пленарному засіданні сесії
Верховної Ради України визначити Голову Комітету, народного депутата
України Гетманцева Д.О.
Голосування:
«за» - 24, «проти» - немає, «утримався» - 2.
Рішення прийнято.
Головує Перший заступник Голови Комітету Железняк Я.І.
2. СЛУХАЛИ:
Про доопрацьований проект Закону про державне регулювання діяльності щодо
організації та проведення азартних ігор.
Доповідачі: н.д. Марусяк О.Р., Дубінський О.А.
В обговоренні питання взяли участь: Арахамія Д.Г., Василевська-Смаглюк О.М.,
Ходаковський П.В., Южаніна Н.П., Железняк Я.І., Бєлькова О.В., Володіна Д.А.,
Петруняк Є.В., Устенко О.О., Ніколаєнко А.І. та ін.
Надійшла пропозиція від н.д. Бєлькової О.В. про занесення до протоколу
засідання Комітету поіменного голосування за даний законопроект.
Рішення прийнято.
УХВАЛИЛИ:
Внести на розгляд Верховної Ради України доопрацьований проект
Закону про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення
азартних ігор та рекомендувати прийняти його за основу.
Голосування:
«за» - 15 (н.д. Ковальчук О.В., Дубінський О.А., Холодов А.І., Марусяк О.Р.,
Ковальов О.І., Аллахвердієва І.В., Ляшенко А.О., Сова О.Г., ВасилевськаСмаглюк О.М., Колісник А.С., Кінзбурська В.О., Устенко О.О., Кулініч О.І.,
Заблоцький М.Б., Петруняк Є.В.);
«проти» - 4 (н.д. Козак Т.Р., Южаніна Н.П., Ніколаєнко А.І., Бєлькова О.В.),
«утримався» - 6 (н.д. Діденко Ю.О., Воронько О.Є., Рєпіна Е.А., Железняк Я.І.,
Володіна Д.А., Васильченко Г.І.)
«не голосував» - 1 (н.д. Гетманцев Д.О.).
Рішення прийнято.
Головує Голова Комітету Гетманцев Д.О.
3. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України та деяких
інших законів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи
(реєстр. № 2318-1 від 14.11.2019, н.д. Гетманцев Д.О. та група народних
депутатів), друге читання.

Доповідач: Гетманцев Данило Олександрович
Голова Комітету
В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Бєлькова О.В., Гетманцев
Д.О., Козак Т.Р. та ін.
УХВАЛИЛИ:
Після прийняття законопроекту у першому читанні до нього від народних
депутатів України надійшло 109 пропозицій. Всі подані пропозиції були
опрацьовані в Комітеті. За результатами цієї роботи Комітетом враховано 64
пропозиції, з них повністю – 50, частково та з редакційними уточненнями,
зробленими в ході обговорення, – 10, по суті – 4, відхилено 45 пропозицій.
Зокрема, за результатами обговорення пропозицій №№ 4, 5, 8, 10, 11, 42,
47, 49, 57 та 63 Комітет врахував:
пропозицію № 4 – з заміною слів і цифр “пунктів 6, 7 та 9 частини восьмої
статті 257 цього Кодексу” словами і цифрами “пунктів 6, 7 та 9 частини восьмої
зазначеної статті”, а слів “діяльності Державної митної служби” – словами
“питань, що стосуються митної справи”;
пропозицію № 5 – з заміною слова “дати” словом “надавати”;
пропозицію № 8 – з заміною слів і цифр “пунктів 6, 7 та 9 частини восьмої
статті 257 цього Кодексу” словами і цифрами “пунктів 6, 7 та 9 частини восьмої
зазначеної статті”;
пропозицію № 10 – тільки щодо змін до статті 140 МКУ, з заміною слів і
цифр “у тому числі видів контролю, зазначених у частині першій статті 319 цього
Кодексу” словами “а також без проведення заходів офіційного контролю”;
пропозицію № 11 – з заміною слів “валютних цінностей” словами “валюти
України, іноземної валюти, банківських металів”, а слів “валютного
законодавства” – словами “Закону України “Про валюту і валютні операції””;
пропозицію № 42 – з заміною слів і цифр “Пункт 22 розділу І проекту”
словами і цифрами “У частині третій статті 363 слово “однакового””;
пропозицію № 47 – тільки щодо змін до частини другої статті 420 та
частини другої статті 421 МКУ, за винятком слів “в пунктах пропуску (пункт
контролю) через державний кордон України, відкритих для міжнародного
повітряного сполучення” та “(включаючи допоміжні приміщення, призначені
для зберігання товарів, придбаних в магазині безмитної торгівлі з метою їх
видачі при в'їзді на митну територію України)”, з заміною слів “до здійснення
митного, але після здійснення паспортного контролю” словами “після лінії
паспортного контролю, але до лінії митного контролю”, слів “після здійснення
митного та паспортного контролів” словами “після ліній митного та паспортного
контролю”, слів “не переміщуються” – словами “не перетинають”, а слів “ або їх
передачу у випадку” – словами “або їх передачу, у тому числі у випадку”;
пропозицію № 49 – з доповненням її після слова “доступ” словами “на
правах користувача”;
пропозицію № 57 – без виключення частини другої статті 557 МКУ, з
виключенням замість цього у зазначеній частині слова “безоплатно” та з
доповненням її після слів “сфери обслуговування” словами “відповідно до
закону”;

пропозицію № 63 – без виключення абзацу четвертого підпункту 3 пункту
37 розділу І законопроекту, з заміною замість цього в зазначеному абзаці слів
“мають як тимчасовий, так і постійних характер” словами “мають тимчасовий
характер”.
Враховуючи викладене, розуміючи необхідність належної організації
діяльності органів, що реалізують державну податкову та державну митну
політику, у зв’язку з відновленням Державної митної та Державної податкової
служб України, Комітет вирішив:
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про
внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України у
зв’язку з проведенням адміністративної реформи (реєстр. № 2318-1 від
14.11.2019), поданий народними депутатами України Гетманцевим Д.О.,
Ковальчуком О.В., Совою О.Г. та Колісник А.С., прийняти у другому читанні та
в цілому як Закон України з пропозиціями суб’єктів права законодавчої
ініціативи, врахованими Комітетом, та з необхідними техніко-юридичними
правками.
2. Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради
України визначити Голову Комітету, народного депутата України Гетманцева
Д.О. Співдоповіді від Комітету законопроект не потребує.
Голосування:
«за» - 23; «проти» - немає, «утримався» - 3.
Рішення прийнято.
4. СЛУХАЛИ:
Про 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. та група народних
депутатів)
Доповідач: Железняк Ярослав Іванович
Перший заступник Голови Комітету
В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О.
УХВАЛИЛИ:
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., Холодовим А.І. та іншими прийняти за основу.
2. Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради
України визначити народного депутата України Железняка Я.І. Співдоповіді
від Комітету законопроект не потребує.
Рішення прийнято «одноголосно».

5. СЛУХАЛИ:
Інформацію Голови Комітету Гетманцева Д.О. про перенесення розгляду
проекту 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. № 2470 від 19.11.2019, н.д. Іонушас С.К.,
Гетманцев Д.О., Василевська-Смаглюк О.М.) на інше засідання Комітету.
Прийнято.
6. СЛУХАЛИ:
Інформацію Голови Комітету Гетманцева Д.О. про Пропозиції Комітету
Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики до
проекту Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2020 рік.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити та подати Голові Верховної Ради України Пропозиції Комітету
Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики до
проекту Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2020 рік.
Прийнято «одноголосно».

Голова Комітету

Секретар Комітету

Гетманцев Д.О.

Палиця І.П.

