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

                                                            
                                          

                                                                Протокол №  76 
 

                                                                                             13 вересня 2021 р. 
 11.00 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 – Аллахвердієва І.В., Васильченко Г.І., 
Василевська-Смаглюк О.М., Воронько О.Є., Железняк Я.І., Іванчук А.В.,  
Дубінський О.А., Заблоцький М.Б., Горват Р.І., Герега О.В., Діденко Ю.О.,   
Ковальчук О.В.,  Кінзбурська В.О., Ковальов О.І., Колісник А.С., 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., Южаніна 
Н.П.
Секретаріат Комітету.
ВІДСУТНІ: члени Комітету – Абрамович І.О., Володіна Д.А., Козак Т.Р., 
Кулініч О.І., Палиця І.П., Солод Ю.В.
ЗАПРОШЕНІ:
Заступник Міністра фінансів України Воробей С.І. 
Перший заступник Міністра економіки України Гринюк В.О. 
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України 
Висоцький Т.М.
В.о. Голови ДПС України Олейніков Є.В.
Народні депутати України: Магомедов М.С., Бондаренко О.В., Булах Л.В., 
Кучеренко О.Ю., Герус А.М., Кучер М.І., Магера С.В., Буймістер Л.А.

У зв’язку з відсутністю секретаря Комітету Палиці І.П. виконувати 
обов’язки секретаря на засіданні Комітету доручено члену Комітету 
Мотовиловцю А.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень (реєстр. № 5600 від 02.06.2021, Кабінет Міністрів України), друге 
читання.
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В обговоренні питання взяли участь: Ніколаєнко А.І., Марусяк О.Р., Южаніна 
Н.П., Железняк Я.І., Устенко О.І., Мотовиловець А.В., Василевська-Смаглюк 
О.М., Разумков Д.О., Васильченко Г.І., Рєпіна Е.А., Дубінський О.А., Гетманцев 
Д.О., Шкрум А.І., Устенко О.О., Холодов А.І.

Голосування за порядок денний засідання Комітету:

 «за» - 19, «проти» - 1, «утримався» - 5.
Прийнято.

Порядок денний засідання Комітету затверджено.

Щодо процедури розгляду порівняльної таблиці до другого читання 
проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України 
та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 
бюджетних надходжень (реєстр. №5600 від 02.06.2021 р.).

В обговоренні питання взяли участь: Дубінський О.А., Гетманцев Д.О., 
Железняк Я.І., Рєпіна Е.А.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про комітети Верховної Ради 
України» (далі – Закону)  Комітет провів узагальнення зауважень і пропозицій, 
що надійшли до законопроекту.

Керуючись положеннями Закону України «Про комітети Верховної Ради 
України» та Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» (далі – 
Регламент) Комітет вважає за доцільне затвердити спеціальну процедуру 
розгляду на своєму засіданні порівняльної таблиці до другого читання. 

Відповідно до ч. 6 ст. 44 Закону процедурні питання роботи комітетів, не 
передбачені цим Законом, регулюються Регламентом Верховної Ради України; 

Ч. 5 ст. 37 Регламенту передбачено, що Верховна Рада України може 
прийняти процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування з 
питання, що розглядається, якщо вид і спосіб голосування не встановлені 
законом і цим Регламентом. 

Водночас відповідно до ч. 2 ст. 119 Регламенту може прийняти 
процедурне рішення про розгляд законопроекту розділами, частинами з 
проведенням щодо них самостійного обговорення і голосування. Таке 
процедурне рішення може прийматися після обговорення за скороченою 
процедурою.  Ч. 3 ст. 119 Регламенту визначає, що до початку чи у ході 
обговорення законопроекту в другому читанні може бути внесена пропозиція 
про обговорення і голосування спочатку тих структурних частин законопроекту, 
які містять основні, вирішальні або зумовлюючі положення щодо його інших 
відповідних структурних частин. Така пропозиція обговорюється за скороченою 
процедурою, після чого приймається процедурне рішення. У разі внесення 
Погоджувальною радою пропозицій щодо послідовності розгляду структурних 
частин законопроекту така пропозиція ставиться на голосування без обговорення 
до початку розгляду законопроекту.



3

Ч. 1 ст. 120 Регламенту визначає, що під час розгляду законопроекту в 
другому читанні проводиться обговорення кожної статті в порядку її нумерації в 
запропонованій головним комітетом редакції, якщо не прийнято рішення про 
розгляд законопроекту в іншому порядку відповідно до статті 119 цього 
Регламенту. Ч. 2 ст. 121 Регламенту визначає, що після завершення розгляду 
пропозицій, поправок, що надійшли до відповідної статті законопроекту, 
Верховна Рада проводить голосування щодо статті в цілому.

Ч. 1 ст. 121 Регламенту визначає, що  Верховна Рада України проводить 
голосування по кожній пропозиції, поправці, відхиленій головним комітетом, 
якщо на цьому наполягає ініціатор внесення - суб'єкт права законодавчої 
ініціативи. Водночас ст. 45 Регламенту вказує, що  перед голосуванням кількох 
пропозицій і поправок, які виключають одна одну, головуючий на пленарному 
засіданні послідовно, в порядку внесення, оголошує їх і, якщо до них немає 
зауважень, ставить на голосування. Прийняття однієї з попередніх пропозицій 
означає відхилення наступних, які на голосування не ставляться.

Таким чином, керуючись ч. 6 ст. 44 Закону України «Про комітети 
Верховної Ради України», ч. 5 ст. 37, ст. ст. 45, 119, 120, 121 Регламенту 
Верховної Ради України, Комітет вирішив:

1. Затвердити процедуру розгляду, обговорення та голосування 
Комітетом порівняльної таблиці до другого читання проекту закону про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (реєстр. 
№5600 від 02.06.2021 р.):

Керуючись, ч. 6 ст. 44 Закону України «Про комітет Верховної Ради 
України», ч. 5 ст. 37, ст. ст. 45, 119, 121 Регламенту Верховної Ради України, 
Комітет затвердив таку процедуру розгляду, обговорення та голосування 
Комітетом  порівняльної таблиці до другого читання проекту Закону України  
про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (реєстр 
№5600 від 02.06.2021):

1. Комітет проводить розгляд, обговорення і голосування порівняльної 
таблиці до другого читання законопроекту по основних, вирішальних 
зумовлюючих положеннях законопроекту (ст. 119 Регламенту) по темах 
(питаннях, вирішальних положеннях), запропонованих головуючим, а також 
народними депутатами України – членами Комітету згідно з п. 6 цієї процедури;

2. Кожному народному депутату України– суб’єкту права законодавчої 
ініціативи, який подавав пропозиції та поправки до відповідного питання, що 
обговорюється, за його бажанням, головуючим надається 2 хвилини для виступу 
по всіх поправках до питання (вирішального положення), що обговорюється (ч. 
2 ст. 32 Регламенту). 

При цьому, у разі внесення народним депутатом – суб’єктом права 
законодавчої ініціативи кількох альтернативних (взаємовиключних) пропозицій, 
поправок, ініціатор пропозицій, поправок зазначає, на якій з внесених 
альтернативних (взаємовиключних) редакцій пропозиції, поправки він 
наполягає.
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3. Після виступу народних депутатів України щодо пропозицій та 
поправок до питання, що обговорюється, головуючим може надаватись до 10 
хвилин членам Комітету для загального обговорення редакції пункту (ч. 1 ст. 120 
Регламенту). Головуючий має право надати слово для виступу до 2 хвилин будь-
якому члену Комітету чи запрошеній особі. 

4. Після обговорення вирішального положення (питання) на вимогу члена 
(членів) Комітету проводиться голосування Комітету за питання (пункт, 
комплекс пунктів, підпунктів, розділів тощо), оголошене головуючим,  в 
запропоновані редакції (ч. 2 ст. 121 Регламенту). У разі відсутності заперечень 
членів Комітету до вирішального положення законопроекту у запропонованій 
редакції  голосування може не проводитись, вважається, що редакція 
вирішального положення прийнята (погоджена) членами Комітету без 
заперечень. 

5. У разі, якщо запропонована редакція питання (пункту, групи пунктів, 
розділу) не набрала голосів, Комітетом проводиться голосування щодо кожної з 
врахованих, а також  запропонованих до відхилення пропозицій, поправок, 
внесеної до кожного з пунктів вирішального положення (питання), на 
голосуванні якої наполягає ініціатор пропозиції,  поправки – суб’єкт права 
законодавчої ініціативи (ч. 1 ст. 121 Регламенту). 

При цьому, прийняття однієї з попередніх пропозицій ініціатора 
пропозиції – суб’єкта права законодавчої ініціативи означає відхилення 
наступних (альтернативних, взаємовиключних пропозиції та поправок), які на 
голосування не ставляться  (ч. 5 ст. 45 Регламенту).

За необхідності після розгляду та голосування кожної з запропонованих 
до врахування чи відхилення пропозицій, поправок до пункту головуючий 
ставить на голосування  остаточну редакцію вирішального положення.  

6. Після обговорення запропонованих вирішальних положень по темах 
Головуючий пропонує іншим членам Комітету надати пропозиції щодо  
обговорення інших вирішальних, на їх думку, положень законопроекту, які 
обговорюються і голосуються за такою ж процедурою.

7. Після завершення розгляду законопроекту по пунктах Комітет 
проводить голосування Висновку Комітету  щодо рекомендації Верховній Раді 
України редакції законопроекту для прийняття в другому читанні  та в цілому з 
необхідними техніко-юридичними правками з урахування прийнятих раніше 
рішень щодо вирішальних положень (питань) законопроекту.

Голосування за процедуру розгляду проекту Закону про внесення змін 
до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (реєстр. № 5600) в 
другому читанні:

 «за» - 20, «проти» - 1, «утримався» - 4.
Прийнято.

1. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
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надходжень (реєстр. № 5600 від 02.06.2021, Кабінет Міністрів України), друге 
читання.

Доповідає: Голова Комітету ГЕТМАНЦЕВ Данило Олександрович

Обговорення і голосування порівняльної таблиці до другого читання 
законопроекту по основних, вирішальних зумовлюючих положеннях 
законопроекту (ст. 119 Регламенту) по темах:

Назва  теми обговорення  Пункти 5600

Повноваження органів місцевого самоврядування:

- Надання інформації органам місцевого 
самоврядування про боржників - фізичних осіб;

- Скасування вимог регуляторного законодавства 
до рішень про встановлення місцевих ставок 

     
пп. 1 п. 1, п. 5, розділу І, 
підпункти 1, 6, 10, 11 пункту 3 
розділу ІІ

В обговоренні питання взяли участь: Васильченко Г.І.,Герега О.В., Ніколаєнко 
А.І., Магомедов М.С., Южаніна Н.П., Воробей С.І., Олейніков Є.В., Гетманцев 
Д.О., представник АМУ.

Голосування комітетської поправки № 23 та комітетської поправки № 10539 
з урахуванням виключення змін до підпункту 1,2,3,4 та підпункту 1 пункту 3 
розділу ІІ:

«за» - 24, «проти» - немає, «утримався» - 1.
Прийнято.

Назва  теми обговорення  Пункти 5600 

Запровадження заборони виїзду за кордон для 
керівників юридичних осіб - боржників, 

пп.13.п.2, пп. 1, 3 п. 4, п. 15, 16 розділу 
І, пп. 2,3, 9 пункту 3 розділу ІІ

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Воробей С.І., Железняк Я.І., 
Гетманцев Д.О., Шкрум А.І., Устенко О.О., Холодов А.І., Марусяк О.Р., Устенко 
О.О.

Голосування за підпункт 13 пункту 2, підпункту 1, 3 у пункті 4, пункти 15, 
16 розділу І, підпункти 2, 3, 9 пункту 3 розділу ІІ у редакції таблиці, розданій 
народним депутатам:

 «за» - 17, «проти» - 3, «утримався» - 1.
Прийнято.

Назва  теми обговорення  Пункти 5600

Звільнення від ПДВ операцій з інвестиційним золотом, пп.16 п. 2 розділу І
п. 48 розділу І
пп. 4 п. 49 розділу І



6

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Холодов А.І., Воробей С.І.

Голосування  за підпункт 16 пункту 2 розділу І, пункт 48 розділу І, підпункт 
4 пункту 49 розділу І в редакції правої колонки таблиці, розданої народним 
депутатам:

 «за» - 20, «проти» - немає, «утримався» - 1.
Прийнято.

Назва  теми обговорення  Пункти 5600

Загальні питання адміністрування:

- Надання можливості робити під час перевірок 
звукозапис, фото-, відео зйомки та використовувати, 
як джерело для висновків акту перевірки,

-  Уточнення по  єдиному рахунку,  Технічні правки по 
фін. відповідальності,      

пп. 4 п. 4, п. 9, п. 14, п. 18, п. 19,, 
абз. 2-3 п. 30 розділу І

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Гетманцев Д.О., Олейніков 
Є.В., Мотовиловець А.В.

Голосування за підпункт 4 пункту 4 пункт 9 пункт 14, пункт 18, пункт 19 
абзац другий, третій пункту 30 розділу І законопроекту в редакції, таблиця 
роздана народними депутатами, з урахуванням наступних поправок. У статті 
20.1.48 перед словом "застосувати" додати слово "відкрито", а також перед 
словом "здійснювати" додати слово "відкрито". Доповнивши статтю 17 окремим 
пунктом наступного змісту: "Відкрито застосовувати технічні прилади і технічні 
засоби, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису засобу, фото- і 
кінозйомки відеозасобу; відкрито здійснювати звукозапис, фото-, відеофіксацію 
(відеозйомку), накопичувати та використовувати таку мультимедійну 
інформацію (фото-, відео-, звукозапис) під час проведення перевірок":

 «за» - 23, «проти» - немає, «утримався» - 2.
Прийнято.

Назва  теми обговорення  Пункти 5600

Мінімальне податкове зобов’язання,

-  В межах ПДФО надання пільги на 
власно вирощену продукції за розміром 
доходу (12 мзп). 

 

підпункти 2-3, 7 пункту 2;
пункт 7; пункт 26; пункт 27;
підпункт 2 пункту 28;
підпункт 2 пункту 31;
підпункти 2-3 пункту 34;
пункту 35;
абз. 4-5 п. 88;
пункт 90;
абзаци 3-4, 7     -11      пункту 99;
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В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Воробей С.І., Железняк Я.І., 
Гетманцев Д.О., Ковальов О.І., Разумков Д.О., Васильченко Г.І.

Голосування за підпункти 2-3, 7 пункту 2, підпункт 7 підпункт 26, підпункт 
27 підпункт 2 пункту 28, підпункт 2 пункту 31, підпункти 2-3 пункту 34, пункт 
35, абзац четвертий та п'ятий пункту 88, пункт 90, абзац третій, четвертий, 
сьомий-одинадцятий пункту 99 таблиці в редакції, розданій народним 
депутатам: 

 «за» - 17, «проти» - 2, «утримався» - 1.
Прийнято.

Назва  теми обговорення  Пункти 5600

Зміни порядку надсилання запитів по ст. 73.3 ПКУ
 - Добавлення нової підстави для надсилання ( отримання 
інформації по  фінмону), 
 - Заміна фактів з «свідчать» на такі,  «що, можуть свідчити», 
як підстава для запиту, 
 - Встановлення права платника не надавати відповідь на 
запит, якщо раніше вже її надавав, 
 - добавлення  інформації по фінмону у  підставу  для 
перевірок по  п. 78.1.1 (що  є дзеркальною до 73.3.)

п. 11, п. 12 розділу І

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Воробей С.І., Железняк Я.І., 
Гетманцев Д.О., Васильченко Г.І., Рєпіна Е.А., Олейніков Є.В.

Голосування за пункти 11 та 12 розділу І в редакції правої колонки таблиці 
розданої народним депутатам:

 «за» - 17, «проти» - 4, «утримався» - немає.
Прийнято.

Оголошено перерву до 11.00 год. 14.09.2021р.

                                                                                            14 вересня 2021 р. 
 11.00 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., Васильченко 
Г.І., Василевська-Смаглюк О.М., Воронько О.Є., Железняк Я.І., Іванчук А.В., 
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Заблоцький М.Б., Горват Р.І., Герега О.В., Діденко Ю.О.,   Ковальчук О.В.,  
Кінзбурська В.О., Ковальов О.І., Колісник А.С., 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., Южаніна Н.П.
Секретаріат Комітету.
ВІДСУТНІ: Абрамович І.О., Володіна Д.А., Дубінський О.А., Козак Т.Р., 
Кулініч О.І., Палиця І.П., Солод Ю.В.

Обговорення і голосування порівняльної таблиці до другого читання 
законопроекту по основних, вирішальних зумовлюючих положеннях 
законопроекту (ст. 119 Регламенту) по темах:

Назва  теми обговорення  Пункти 5600

Надання права на виставлення інкасо незалежно від суми боргу. п. 17 розділу І

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Воробей С.І., Железняк Я.І., 
Гетманцев Д.О., Шкрум А.І., Ніколаєнко А.І., представники ДПС.

УХВАЛИЛИ:  підтримати п. 17 розділу І з урахуванням пропозиції н.д. 
Железняка Я.І. щодо стягнення суми боргу у випадку заборгованості держави 
перед платником в розмірі різниці таких заборгованостей.

Голосування: 
«за» - 17, «проти» - 1, «утримався» - 4.

Прийнято.

Назва  теми обговорення  Пункти 5600

Податкові різниці:
1.  Коригування  по збиткам минулих  періодів, 
2. Коригування по наданню безповоротної фінансової 
допомоги на пов’язаних осіб, 
3. Коригування по роялті на користь організацій 
колективного управління правами, 
4. Коригування по формуванню резерву в залежності 
від затвердженої облікової політики

1 ) підпункт 1 пункту 25;
абзаци 2-4 пункту 93
2) підпункт 2 пункту 25;
3) підпункт 2 пункту 25
4) щодо резерву по обліковій 
політиці
пункт 24; 

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Воробей С.І., Железняк Я.І., 
Гетманцев Д.О., Іванчук А.І., Ніколаєнко А.І., Олейніков Є.В.

Голосування за підпункт 1 пункту 25 абзацу 2-4 пункту 93, підпункт 2 пункту 25 
та підпункт 24 з урахуванням пропозиції, технічної пропозиції народного 
депутата Железняка Я.І. перед словами "пункт 140.5.10" додати слово "абзац 
перший":

 «за» - 19, «проти» - 2, «утримався» - 3.
Прийнято.
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Назва  теми обговорення  Пункти 5600

Третій продаж нерухомого майна фізичними особами, пункт 32

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Гетманцев Д.О., 
Мотовиловець А.В.

Голосування за п. 32 в редакції правої колонки порівняльної таблиці:
 «за» - 21, «проти» - немає, «утримався» - 2.

Прийнято.

Назва  теми обговорення  Пункти 5600

Продовження періоду застосування  касового методу по 
ПДВ  для  електроенергетики та ЖКГ та доповнення 
переліку послуг на які поширюється касовий метод      

п. 41 розділу І
пп. 2 п. 92 розділу І

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Воробей С.І., Железняк Я.І., 
Гетманцев Д.О., Шкрум А.І., Ніколаєнко А.І., представник «Енегроатом», Рєпіна 
Е.А., Олейніков Є.В.

Голосування за п. 41 розділу І, пп. 2 п. 92 розділу І в редакції правої колонки 
порівняльної таблиці:

 «за» - 23, «проти» - немає, «утримався» - немає.
Прийнято «одноголосно».

Назва  теми обговорення  Пункти 5600

Строки для  включення до 
податкового кредиту  по 
ПН/РК до ПН,

п. 46 розділу І
п. 50 розділу І
п. 53 розділу І
пп. 5 (щодо доповнення п. 80 підрозділу 2) п. 92 розділу І

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Воробей С.І.,  Железняк 
Я.І., Гетманцев Д.О., Олейніков Є.В.

Голосування за п. 46, п. 50 розділу І, пп. 5 (щодо доповнення п. 80 підрозділу 2) 
п. 92 розділу І в редакції правої колонки:

 «за» - 19, «проти» - 1, «утримався» - 2.
Прийнято.

Назва  теми обговорення  Пункти 5600

Питання      бюджетного відшкодування ПДВ     п.10 розділу І
п.52 розділу І
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В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Воробей С.І., Железняк Я.І., 
Гетманцев Д.О.
Голосування за п.10 розділу І, п.52 розділу І в редакції пункт 10 розділу I та пункт 
52 розділу I в редакції статті 200.11 наступній: "Контролюючий орган має право 
протягом 60 календарних днів, що настають за граничним строком подання 
податкової декларації, а в разі якщо така податкова декларація надана після 
закінчення граничного терміну, за днем її фактичного подання, провести 
документальну перевірку платника податку в разі (і далі слова), якщо в такій 
податковій декларації заявлено бюджетне відшкодування та/або від'ємне 
значення податку на додану вартість (замінити словами) у порядку, 
передбаченому пунктом 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 цього кодексу". І другий 
абзац без змін:

 «за» - 21, «проти» - немає, «утримався» - 2.
Прийнято.

Назва  теми обговорення  Пункти 5600 

Плата за землю:
Уточнення  термінологічного апарату, 
Доповнення механізму адміністрування  
податку щодо  земельних часток (паїв), 

пп.3, 9 п.2 розділу І

пп.2 п.1, п.74-86, п.95 розділу І, пп. 6 п.3 
розділу ІІ

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Воробей С.І., Гетманцев 
Д.О., Форсюк В.Л. та ін.
УХВАЛИЛИ:  відбулося обговорення.

Назва  теми обговорення  Пункти 5600

Пільги по шахтарським регіонам абз. 12-59 пункт 99 розділу І

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Воробей С.І., Гетманцев 
Д.О., Холодов А.І.
УХВАЛИЛИ: підтримати абзаци 12 - 59 пункту 99 розділу І з урахуванням 
таких пропозицій:

Перше. Вилучити підприємства, що виробляють підакцизні товари, з 
переліку підприємств, які можуть здійснювати діяльність в межах зазначених 
регіонів;

Друге. Надати доручення Кабінету Міністрів України щодо розробки 
компенсаторних механізмів звільнення від плати за землю, компенсаторних 
механізмів доходів місцевих бюджетів внаслідок звільнення від плати за землю 
відповідно до статті 103 Бюджетного кодексу.

Голосування: 
«за» - 18, «проти» - немає, «утримався» - 2.

Прийнято.
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Оголошено перерву до 11.00 год. 15.09.2021р.

                                                                                             15 вересня 2021 р. 
 11.00 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., Васильченко 
Г.І., Василевська-Смаглюк О.М., Воронько О.Є., Володіна Д.А., Железняк Я.І., 
Іванчук А.В., Заблоцький М.Б., Діденко Ю.О.,   Ковальчук О.В.,  Кінзбурська 
В.О., Ковальов О.І., Колісник А.С., 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.,  Южаніна Н.П.
Секретаріат Комітету.
ВІДСУТНІ: Абрамович І.О., Дубінський О.А., Горват Р.І., Герега О.В., Козак 
Т.Р., Кулініч О.І., Палиця І.П., Шкрум А.І., Солод Ю.В.

Обговорення і голосування порівняльної таблиці до другого читання 
законопроекту по основних, вирішальних зумовлюючих положеннях 
законопроекту (ст. 119 Регламенту) по темах:

Тема Пункти  5600 
Южаніна  Н.П.: 

-  Уточнення порядку проведення 
документальної невиїзної перевірки 
за відсутності платника – попр. 1966

Правкою пропонується змінити пункт 79.3, 
передбачивши, що присутність платника податків під 
час проведення документальної невиїзної перевірки 
не обов'язкова у разі якщо платник податків (його 
представник) надав письмову згоду на проведення 
такої перевірки без своєї присутності".

Зазначені пропозиції не були в редакції 
першого читання законопроекту та наразі не 
мають відображення у правій колонці 
таблиці.

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Воробей С.І., Олейніков 
Є.В., Гетманцев Д.О.
УХВАЛИЛИ: перенести розгляд поправки 1966 для відпрацювання цього 
питання з ДПС.

Тема Пункти     5600 
Южаніна  Н.П.
Встановлення ставки 5% ПДФО з доходів від 
оренди нерухомого майна – попр. 9766,

Зазначені пропозиції не були в редакції 
першого читання законопроекту та наразі не 
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Пропонується тимчасово, до 31 грудня 2025 року (включно), 
дохід платників податку на доходи фізичних осіб від надання в 
оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування) 
розташованих в Україні житлових приміщень та/або їх частин, 
загальна площа яких не перевищує 400 квадратних метрів, 
нежитлових приміщень (споруд, будівель) та/або їх частин, 
загальна площа яких не перевищує 900 квадратних метрів, 
оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 
167 цього Кодексу"

мають відображення у правій колонці 
таблиці.

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Воробей С.І., Гетманцев 
Д.О., Олейніков Є.В., Васильченко Г.І., Железняк Я.І.

Голосування за поправку 9766 народного депутата Южаніної Н.П.:
 «за» - 6, «проти» - немає, «утримався» - 16.

Рішення не прийнято.

Тема Пункти     5600 
Южаніна  Н.П.
Скасування норм щодо звільнення від 
оподаткування ПДФО доходів від ліквідації 
КІК – попр. 9764, 11303

Правка №9764 - виключає пункт 14 
підрозділу 1 розділу ХХ - щодо звільнення 
від оподаткування ПДФО доходів, 
отриманих при ліквідації КІК - до 
01.01.2022 року.

Правка №9764 стосується пункту 91 
законопроекту (щодо змін до підрозділу 1 
розділу ХХ ПКУ).

 Пропозиція, що викладена в правці 
№ 11303 не має в редакції першого читання 
законопроекту та не відображена у правій 
колонці таблиці.

Правка №11303 - виключає норми 
170.13-1 щодо звільнення від 
оподаткування ПДФО доходів, отриманих 
при ліквідації КІК після 01.01.2022 . 

Для цього вносяться зміни до Закону 
№466 - норми КІК в ньому набирають 
чинності з 01.01.2022 року.

Правка №11303 стосується пункту 3 
розділу ІІ законопроекту (щодо внесення 
змін до інших законів)

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Гетманцев Д.О.
Голосування за поправки №№ 9764, 11303: 
 «за» - 2, «проти» - немає, «утримався» - 17.

Рішення не прийнято.
Під стенограму:
Щодо доповнення податкової вимоги та податкових повідомлень-рішень 
детальними розрахунками суми податкових зобов’язань – попр. 1760, 3847, 3979, 
8755, 8793, 9222.

Комітетську правку 1611 викласти в такій редакції:
«Пункти 5,7 Розділу І законопроекту виключити.»
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«Пункт 6 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«в абзаці першому пункту 59.3 статті 59 ПКУ після слів «Податкова вимога» 

доповнити словами «разом з детальним розрахунком суми податкового боргу»».
В підпункті 2 пункту 31 порівняльної таблиці (права колонка) проекту 

(щодо пункту 170.14 статті 170):
в абзаці дев’ятому після слів «Податкове повідомлення-рішення» 

доповнити словами «разом з детальним розрахунком суми податку»;
в абзаці десятому після слів «податкове (податкові) повідомлення-рішення» 

доповнити словами «разом з детальним розрахунком суми податку»;
 в абзаці двадцять п’ятому після слів «нове податкове повідомлення-

рішення» доповнити словами «разом з детальним розрахунком суми податку».
Підтримано одноголосно.

Тема Пункти     5600 
Землі   залізничного    транспорту        по землям залізниці номери поправок: 9024, 9025, 

9164,  9170, 9171, 9166, 9174, 9367,
9368, 9369, 9382, 10160, 10161, 10162, 10163, 10182, 
10184 
Зазначені пропозиції не були в редакції першого 
читання законопроекту та не мають відображення у 
правій колонці таблиці.
у разі врахування поправок:
9024, 9025 - буде стосуватися п.79,80 розділу І 
законопроекту
9164, 9170 - п.82 розділу І законопроекту

В обговоренні питання взяли участь: Ковальов О.І., Марусяк О.Р., Мотовиловець 
А.В., Ніколаєнко А.І., Железняк Я.І., Васильченко Г.І., Гетманцев Д.О., 
представник АМУ, Рєпіна Е.А.

Голосування за поправку н.д. Марусяка О.Р. № 9174: 
«за» - 8, «проти» - 2, «утримався» - 11.

Рішення не прийнято.
Голосування за поправку н.д. Ковальова О.І. № 9024: 

«за» - 6, «проти» - 1, «утримався» - 12.
Рішення не прийнято.

Тема Пункти     5600 
Холодов А.І.
Обмеження  по комісії   в частині  єдиного податку  - 
поп. 9455
Правкою 9455 вносяться зміни до п. 292.4 ст.292 ПКУ в частині 
визначення доходів для платників єдиного податку першої-третьої 
груп, зокрема, у разі надання послуг, виконання робіт за 
договорами доручення, комісії.
   Автором пропонується визначати період формування доходу в 
залежності від періоду отримання компенсація вартості наданих 
послуг, виконаних робіт, а саме:
  “292.4. У разі надання послуг, виконання робіт за договорами 
доручення, комісії, транспортного експедирування або за 
агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди 

Зазначені пропозиції не були в редакції 
першого читання законопроекту та не 
мають відображення у правій колонці 
таблиці.
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повіреного (комісіонера, експедитора, агента) за умови, що 
платник єдиного податку перерахував суму, отриману як 
компенсація вартості наданих послуг, виконаних робіт (за 
вирахуванням винагороди повіреного (комісіонера, експедитора, 
агента) довірителю (комітенту, клієнту) у наступні терміни:
      якщо компенсація вартості наданих послуг, виконаних робіт 
отримана з 1 по 15 календарний день (включно) календарного 
місяця - до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому 
отримана компенсація;
     якщо компенсація вартості наданих послуг, виконаних робіт 
отримана з 16 по останній календарний день (включно) 
календарного місяця - до 15 календарного дня (включно) 
календарного місяця, наступного за місяцем, в якому отримана 
компенсація.”

В обговоренні питання взяли участь: Воробей С.І.,  Олейніков Є.В.
УХВАЛИЛИ:  відбулося обговорення, перенести розгляд для узгодження 
позицій.

Тема Пункти     5600 
Холодов А.І.
 9468   - скасування пільги  по   платі  за землю
 Розділ І законопроекту доповнити пунктом 55-2 наступного 
змісту:
«55-2. У пункті 297.1 статті 297 підпункт 4) викласти у наступній 
редакції: “4) податку на майно в частині земельного податку за 
земельні ділянки, що використовуються платниками єдиного 
податку четвертої групи для ведення сільськогосподарського 
товаровиробництва;”»

Зазначені пропозиції не були в 
редакції першого читання 
законопроекту та не мають 
відображення у правій колонці 
таблиці.

     
        

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Воробей С.І., Ковальов О.І., 
Гетманцев Д.О., представник АМУ,  Олейніков Є.В.

УХВАЛИЛИ:  відбулося обговорення, перенести розгляд для узгодження 
позицій.

Тема Пункти     5600 
Мотовиловець  А.В. 
92.4. У разі якщо в податковій заставі перебуває майно, яке входить 
до складу єдиного (цілісного) майнового комплексу, щодо якого 
прийнято рішення про приватизацію, контролюючий орган надає на 
звернення державного органу приватизації згоду на здійснення 
платником податків операцій з майном такого єдиного (цілісного) 
майнового комплексу, якщо умови договору купівлі-продажу 
передбачають зобов’язання покупця щодо погашення у повному 
обсязі та у визначені строки відповідно до умов договору купівлі-
продажу суми податкового боргу разом з штрафними санкціями і 
пенею, що відповідно до цього Кодексу будуть нараховані при 
погашенні такого податкового боргу, та недоїмки зі сплати єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. При 
цьому, таке майно не звільняється з-під податкової застави до дня 
повного погашення податкового боргу покупцем.
У такому разі вимоги пункту 92.2 цієї статті не застосовуються

Зазначені пропозиції 
не були в редакції 
першого читання 
законопроекту, не 
містяться ні в одній 
поправці народних 
депутатів України та 
не мають 
відображення у 
правій колонці 
таблиці.

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О.
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УХВАЛИЛИ:  відбулося обговорення, перенести розгляд для узгодження 
позицій.

Тема Пункти     5600 
     база оподаткування ПДВ - максимально  роздрібні 
ціни на тютюнові вироби, для виробників і 
імпортерів, звільнення від оподаткування ПДВ 
тютюнових виробів в торгівлі 

п. 42 розділу І
п. 43 розділу І
п. 44  розділу І
пп. 5 п. 49 розділу І          

В обговоренні питання взяли участь: Воробей С.І., Холодов А.І., Заблоцький 
М.Б., Южаніна Н.П., Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А.

УХВАЛИЛИ: підтримати пункт 42 розділу І, пункт 43 розділу І, пункт 44 
розділу І, підпункт 5 пункту 49 розділу І в редакції, проголошеній заступником 
міністра фінансів на засіданні комітету, з урахуванням того, що всі ці пункти 
поширюють як на цигарки із фільтром, так і на інші тютюнові вироби, 
включаючи ТВЕНи та рідини для паління.

Голосування: 
«за» -20, прийнято «одноголосно».

Тема Пункти     5600 
Перенесення на виробників та імпортерів 
зобов'язання по сплаті акцизного податку з 
роздрібної торгівлі  тютюнових виробів

 пп.1,3 п.53, пп.1 п.54,       п. 55,  п.58 розділу І

В обговоренні питання взяли участь: Воробей С.І., Холодов А.І., Заблоцький 
М.Б., Южаніна Н.П., Гетманцев Д.О., Рєпіна Е.А., Васильченко Г.І.

УХВАЛИЛИ: підтримати підпункти 1, 3 пункту 53, підпункт 1 пункту 54, пункт 
55, пункт 58 розділу І  в редакції правої колонки порівняльної таблиці.

Голосування: 
«за» -22, прийнято «одноголосно».

Тема Пункти     5600 
Зміни до закону про регулювання 
виробництва та обігу підакцизних товарів

пп. 4 пункту 3 розділу ІІ

В обговоренні питання взяли участь: Воробей С.І., Холодов А.І., Гетманцев Д.О., 
Петруняк Є.В., Булах Л.В.

УХВАЛИЛИ:  відбулося обговорення поправки 10954 щодо збільшення оптової 
вартості ліцензій, перенести прийняття рішення на завтра.
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Голосування пропозиції про обмеження продажу сигарил не менше 20 
штук в пачках:

 «за» - 6, «проти» - немає, «утримався» - 13.
Не прийнято.

Обговорення поправок №№ 10870, 11049
В обговоренні питання взяли участь: Воробей С.І., Холодов А.І., Гетманцев Д.О., 
Петруняк Є.В., Булах Л.В.
Голосування за підпункт 4 пункту 3 розділу ІІ з урахуванням пропозицій 
народних депутатів, обговорених на комітетах, в пункті 2 статті 3 слова "або їх 
окремих частин" виключити. З статті 3 та статті 15 слова "за місцем 
знаходженням або/та" виключити. Додати обов'язковість відеофіксації до 
встановлення факту недопуску на перевірку і факту відсутності за місцем 
знаходженням суб'єкта господарювання. Виключити слово "переліки" з пункту 
щодо отримання ліцензій:

 «за» - 18, «проти» - немає, «утримався» - немає.
Прийнято.

Обговорення поправок №№ 9436, 9404
Голосування за пропозицію додати положення з поправки 9436 до комітетської 
поправки 9404, відповідно до якого площа землі для реєстрації селянського 
(фермерського) господарства зменшується з 2 гектарів до 50 соток:

 «за» - 18, «проти» - немає, «утримався» - немає.
Прийнято.

Оголошено перерву до 10.00 год. 16.09.2021р.

                                                                                             16 вересня 2021 р. 
 10.00 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., Васильченко 
Г.І., Василевська-Смаглюк О.М., Воронько О.Є., Володіна Д.А., Горват Р.І., 
Герега О.В., Железняк Я.І., Іванчук А.В., Заблоцький М.Б., Діденко Ю.О.,   
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.,  Южаніна 
Н.П.
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Секретаріат Комітету.
ВІДСУТНІ: Абрамович І.О., Дубінський О.А., Козак Т.Р., Палиця І.П., Шкрум 
А.І., Солод Ю.В.

Обговорення і голосування порівняльної таблиці до другого читання 
законопроекту по основних, вирішальних зумовлюючих положеннях 
законопроекту (ст. 119 Регламенту) по темах:

Тема Пункти     5600 
зміна розміру вартості   ліцензії  на право оптової 
торгівлі 

пп. є пп 4  пункту 3 розділу ІІ

В обговоренні питання взяли участь: Воробей С.І., Железняк Я.І., Гетманцев 
Д.О., Устенко О.О., Холодов А.І., Заблоцький М.Б., представник АМУ.

УХВАЛИЛИ: встановити для тютюнових виробів вартість оптової ліцензії  230 
розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня того року,  
за який вноситься щорічний платіж, а тимчасово на 2022 рік - 150 розмірів 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня того року, за який 
вноситься щорічний платіж.

Голосування: 
«за» - 23, «проти» - немає, «утримався» - немає.

Прийнято «одноголосно».

Тема Пункти     5600 
Анти-Форстолінг (механізм недопущення накопичення запасів 
виробниками та імпортерами тютюнових виробів перед черговим 
збільшенням ставок акцизного податку)  (10011) 

абз. 2-5      пункту 94      розділу І

В обговоренні питання взяли участь: Воробей С.І., Гетманцев Д.О., Петруняк 
Є.В., Холодов А.І.
УХВАЛИЛИ:  підтримати редакцію правої колонки порівняльної таблиці.

Підтримано «одноголосно».

Тема Пункти     5600 
МРЦ -  ТВЕН (поширення механізму МРЦ на всі 
тютюнові вироби та промислові замінники тютюну)

пп.5 п.2, розділу І

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Холодов А.І., Заблоцький 
М.Б., представники ринку.
УХВАЛИЛИ:  підтримати редакцію правої колонки порівняльної таблиці з 
урахуванням доповнення положеннями щодо не нанесення на 2 роки 
максимальної роздрібної ціни на всі тютюнові вироби та на ємності (упаковки) з 
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рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, на які раніше не 
встановлювались максимальні роздрібні ціни.

Голосування:
«за» - 19, «проти» - немає, «утримався» - 4.

Прийнято.

Тема Пункти     5600 
Підпункт 3 пункту 3 розділу ІІ законопроекту доповнити 

новими абзацами такого змісту:
«ґ) частину третю статті 16 замінити двома новими 

частинами такого змісту викласти:
 «Щомісяця до 10 числа наступного за звітним місяцем до 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
податкову політику, подаються звіти за формою та порядку 
складання, які встановлено центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову 
політику, від:

суб'єктів господарювання (у тому числі іноземних суб’єктів 
господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні 
представництва), які здійснюють оптову торгівлю спиртом, 
алкогольними напоями і тютюновими виробами, рідинами, що 
використовуються в електронних сигаретах, та/або експорт, 
імпорт зазначеної продукції – звіт про обсяги обігу (в тому числі 
імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв, тютюнових 
виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах;

виробників спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів 
та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, які 
здійснюють виробництво та/або експорт, імпорт зазначеної 
продукції – звіт про обсяги виробництва та обігу (в тому числі 
імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв, тютюнових 
виробів та тютюнової сировини, рідин, що використовуються в 
електронних сигаретах. Виробники вищезазначеної продукції 
подають лише звіт про обсяги виробництва та обігу, без подання 
окремого звіту про обсяги обігу.

У разі, якщо виробник, суб’єкт господарювання (у тому 
числі іноземний суб’єкт господарювання, який діє через своє 
зареєстроване постійне представництво) самостійно виявив 
помилки у поданому ним звіті, він зобов’язаний подати 
уточнений звіт. Якщо уточнений звіт подано до кінця місяця, 
наступного за звітним місяцем, в якому допущена помилка, то в 
такому разі штраф, встановлений абзацом дев’ятнадцятим 
частини другої статті 17 цього Закону, не застосовується.

У зв’язку з чим, частину четверту вважати частиною 
п’ятою.

д) у частині другій статті 17:
в абзаці двадцятому слова «чи тютюнових виробів; 

алкогольних напоїв чи» замінити словами «тютюнових виробів та 
рідин, що використовуються в електронних сигаретах; 
алкогольних напоїв в абзаці двадцять третьому слова «та 

1) Пропозиції щодо 
подачі звітів до ДПС 
були погоджені на 
робочій групі та не 
були враховані до 
уточненої редакції 
щодо розблокування 
приватизації заводів 
ДП Укрспирт 

2) Уточнено правку 
№11082 щодо 
розблокування 
приватизації заводів 
ДП Укрспирт 
(погоджено з МЕ, 
ДПС, ФДМУ, ДП 
Укрспирт)



19

тютюнових виробів» замінити словами «тютюнових виробів та 
рідин, що використовуються в електронних сигаретах».

статтю 18 доповнити частинами такого змісту: 
“Особи, які після набрання чинності цим Законом в процесі 

приватизації придбали майно Державного підприємства 
спиртової та лікеро-горілчаної промисловості ЄДРПОУ-37199618 
(Державне підприємство «Укрспирт»), беруть на себе 
зобов’язання щодо погашення боргів із заробітної плати, перед 
бюджетами та з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування, простроченої кредиторської 
заборгованості (далі – заборгованість) Державного підприємства 
«Укрспирт» як балансоутримувача майна в розмірі 100% від 
балансової вартості такого майна станом на останню звітну дату.

У разі, якщо розмір заборгованості менший, ніж балансова 
вартість такого майна, то заборгованість погашається у сумі 
відповідної заборгованості. А у разі недостатності коштів 
погашення здійснюється Державним підприємством «Укрспирт» 
у загальному порядку згідно законодавства.

Погашення заборгованості здійснюється шляхом 
перерахування відповідної суми грошових коштів на рахунок 
балансоутримувача такого майна (Державне підприємство 
«Укрспирт»), який в свою чергу в триденний термін перераховує 
ці кошти в повному об’ємі до відповідних бюджетів.

Зобов’язання щодо погашення боргів із заробітної плати, 
перед бюджетами та з єдиного внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування, простроченої кредиторської 
заборгованості Державного підприємства «Укрспирт» та строки 
виконання таких зобов’язань включаються до умов продажу 
об’єкта приватизації”

В обговоренні питання взяли участь: Железняк Я.І., Гетманцев Д.О., Холодов 
А.І., Гринюк В.О.

УХВАЛИЛИ:  на базі правки 11082 народного депутата Гетманцева Д.О. 
зробити комітетську правку з урахуванням узгодженої редакції змін до статті 18 
Закону України про обіг спирту. Особи, які після набрання чинності цим законом 
в процесі приватизації придбали майно державного підприємства спиртової та 
лікеро-горілчаної промисловості, код ЄДРПОУ 37199618, державне 
підприємство "Укрспирт" беруть на себе зобов'язання щодо погашення боргів із 
заробітної плати перед бюджетами (в тому числі фінансових штрафних санкцій) 
та з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 
простроченої кредиторської заборгованості (далі – заборгованість) Державного 
підприємств "Укрспирт" як балансоутримувача майна в розмірі 100 відсотків від 
балансової вартості такого майна станом на останню звітну дату. У разі якщо 
розмір заборгованості менший, ніж балансова вартість такого майна, 
заборгованість погашається в сумі відповідної заборгованості. А у разі 
недостатності коштів погашення здійснюється державним підприємством 
"Укрспирт" у загальному порядку згідно законодавства. Погашення 
заборгованості здійснюється шляхом перерахування відповідної суми грошових 
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коштів на рахунок балансоутримувача такого майна (Державне підприємств 
"Укрспирт"), на який в свою чергу в триденний термін перераховуються кошти 
в повному об'ємі в такому порядку: перше – погашення боргів заробітної плати; 
друге – погашення боргів перед бюджетам (в тому числі штрафних санкцій) та з 
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; третє – 
інша прострочена кредиторська заборгованість. При цьому зміна черговості 
погашення не допускається. Зобов'язання щодо погашення боргів заробітної 
плати перед бюджетами та з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування простроченої кредиторської заборгованості Державного 
підприємства «Укрспирт» та строки виконання таких зобов'язань включається до 
умов продажу об'єкту приватизації.

Підтримано «одноголосно».

Тема Пункти     5600 
Марусяк  О.Г.  
1. Продовження  до 01.01.2027 року дії п.23 підрозділу 2 
розділу ХХ ПКУ щодо звільнення від  ПДВ   металобрухту 
та макулатури
2. Пов'язана  норма  -  виключення абзацу 3 п. 199.6 ст. 199 
ПКУ щодо НЕ коригування податкового  кредиту при 
здійсненні операцій  з металобрухтом -  звільнених  від ПДВ 

пп.1 п. 92 розділу І 
законопроекту

п.51.  розділу І 
законопроекту 

В обговоренні питання взяли участь: Марусяк О.Р., Воробей С.І., Гетманцев 
Д.О., Ковальов О.І.
УХВАЛИЛИ:  підтримати в редакції правої колонки порівняльної таблиці.

Голосування: 
«за» - 14, «проти» - немає, «утримався» - 7.

Прийнято.

Тема Пункти     5600 

Плата за землю:
-Уточнення  термінологічного апарату, 
- Доповнення механізму адміністрування  податку 
щодо  земельних часток (паїв), 

пп.3, 9 п.2 розділу І
пп.2 п.1, п.74-86, п.95 розділу І , 
пп. 6 п.3 розділу ІІ     

В обговоренні питання взяли участь: Воробей С.І., Железняк Я.І., Гетманцев 
Д.О., Ніколаєнко А.І., Кулініч О.І., Заблоцький М.Б.

Голосування за підпункт 3, 9 пункту 2 розділу І підпункт 2 пункт 1, пункти 74-
86, пункту 92 розділу І, підпункт 6 пункту 3 розділу ІІ з урахуванням поправки 
в пункті 286.5 в абзаці другому знаки "в-е" замінити на "в,г,е", технічна уточнена 
правка. 

«за» - 23, «проти» - немає, «утримався» - немає.
Прийнято «одноголосно».
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Тема Пункти     5600 

Види діяльності,  на яких заборонено перебувати на  
єдиному податку (в тому числі птахівництво),
Та  пільга по прибутку  для птахівництва 

п.87 розділу І

абз. 5-10 пункту 93 розділу І;

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Воробей С.І., Железняк Я.І., 
Гетманцев Д.О., Холодов А.І., Ковальов О.І., Сова О.Г.
УХВАЛИЛИ:  відбулося обговорення.

Тема Пункти     5600 
Сова О. Г 10045 по євробляхам 
доповнити новим абзацем шостим наступного змісту:
"В пункті 36 слова "та/або ввозяться з території такої 
держави-окупанта (агресора) та/або з тимчасово 
окупованої території України, визначеної такою 
згідно із законом України" виключити.
У звязку з чим, абзаци шостий-сімнадцятий 
підпункту 4 пункту 57 Розділу І проекту вважати 
абзацами сьомим-вісімнадцятим

Зазначені пропозиції не були в 
редакції першого читання 
законопроекту та не мають 
відображення у правій колонці 
таблиці.
у разі погодження мають бути 
внесені до п. 94 розділу І 
законопроекту (зміни до підрозділу 
5 ПП)

В обговоренні питання взяли участь: Сова О.Г., Южаніна Н.П., Воробей С.І., 
Железняк Я.І., Гетманцев Д.О., Ковальчук О.В.
УХВАЛИЛИ:  відбулося обговорення.

Тема Пункти     5600 
Рента на воду (поправка 7013) щодо ренти за 
використання води ст.255
Поправкою 7013 (Комітетська) пропонується:
1)виключити з переліку вод, з яких не справляється рентна 
плата за спеціальне використання води, - морську воду (на 
робочій групі були підтримані правки 7101 та 7707 Н.д. 
Бондаренко О. В. (р.к. №59) та ін);
2) ставки рентної плати за спеціальне використання 
поверхневих вод визначати залежно від районів річкових 
басейнів (басейни річок, включаючи протоки, замінено на 
райони річкових басейнів);
3) індексація ставок рентної плати за спеціальне використання 
підземних вод (на індекс цін виробників промислової продукції 
за 2020 рік (114,5%)), та визначення ставок для кожного регіону 
в цілому без виділу окремих адмін-територіальних 
одиниць/районів (діючий в п. 255.5.2 перелік районів не 
відповідає адмін-територіальному устрою (постанова ВРУ від 
17.07.2020 №807-ІХ “Про утворення та ліквідацію районів”)).

Пункт      72 розділу І законопроекту 
(щодо змін до статті 255) 

В обговоренні питання взяли участь: Ковальов О.І., Южаніна Н.П., Воробей С.І., 
Гетманцев Д.О., Холодов А.І., Магомедов М.С., Бондаренко О.В.

УХВАЛИЛИ:  підтримати  пункт 72 правої колонки в редакції, розданій 
народним депутатам, з урахуванням виключення з підпункту 1 та з пункту 2 
слова та цифри "Азовського та Чорного морів – 200".
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Голосування:
«за» - 23, «проти» - немає, «утримався» - немає.

Прийнято.

Тема Пункти     5600 
Екологічний податок 
5953 – ставку податку за викиди СО2 замість збільшення до 30 

збільшити до 150 грн за 1 тонну;
6291 – ставку  податку за розміщення відходів — обладнання та 

приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим 
випромінюванням замість збільшення до 908,74 збільшити до 
2596,41 грн за одиницю (в 3 рази);

6305 – ставку  податку за розміщення відходів — 
люмінесцентних ламп замість збільшення до 15,81 збільшити до 
166,18 грн за одиницю (в 11 разів);

6318 – 
1. Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються 

залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів:
- надзвичайно небезпечні замість збільшення до 1475,93 

збільшити до 4216,95 грн /1 т (в 3 рази);
- високонебезпечні  замість збільшення до 53,76 збільшити до 

538 грн/1 т (в 10 раз);
- помірно небезпечні замість збільшення до 13,48 збільшити до 

176 грн/1 т (в 13 раз);
- малонебезпечні замість збільшення до 5,25 збільшити до 53 

грн/1 т (в 10 раз);
- гірничих підприємств замість збільшення до 1,5 збільшити до 3 

грн/1 т (в 2 рази).
2. Запровадження окремої ставки для побутових відходів у 

розмірі 88 грн/1 т (замість малонебезпечних – 5, 25 грн/1 т);
10125 – поетапне збільшення ставок податку за розміщення 

відходів;

Зазначені пропозиції 
не були в редакції 
першого читання 
законопроекту та не 
мають відображення у 
правій колонці 
таблиці.

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Воробей С.І., Железняк Я.І., 
Гетманцев Д.О., Устенко О.О., Холодов А.І.

УХВАЛИЛИ:  підтримати узгоджену пропозицію МФУ та Комітету з питань 
екологічної політики та природокористування щодо встановлення ставок 
екологічного податку за викиди СО2 в редакції правої колонки порівняльної 
таблиці.

Погоджено «одноголосно».

Тема Пункти     5600 

Южаніна  Н.П.: 
- Уточнення порядку проведення документальної 

невиїзної перевірки за відсутності платника – попр. 1966
Правкою пропонується змінити пункт 79.3, передбачивши, 

що присутність платника податків під час проведення 

Зазначені пропозиції не 
були в редакції першого 
читання законопроекту та 
наразі не мають 
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документальної невиїзної перевірки не обов'язкова у разі 
якщо платник податків (його представник) надав письмову 
згоду на проведення такої перевірки без своєї присутності".

відображення у правій 
колонці таблиці.

УХВАЛИЛИ:  доповнити комітетською правкою такого змісту:
«розділ І проекту доповнити новим пунктом такого змісту: 
"Пункт 79.2 статті 79 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого 

змісту: «У разі надіслання (вручення) відповідно до статті 42 цього Кодексу 
платнику податків (його представнику) копії наказу про проведення 
документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення 
про дату початку та місце проведення позапланової невиїзної перевірки, шляхом 
надсилання за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника 
податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення, документальна 
позапланова невиїзна перевірка (крім перевірки, визначеної статтею 200 цього 
Кодексу)  розпочинається не раніше 30 календарного дня з дати надсилання 
такого повідомлення та копії наказу. Абзац другий відповідно вважати абзацом 
третім.»

Підтримано «одноголосно».

Оголошено перерву до 16.30 год. 17.09.2021р.

                                                                                             17 вересня 2021 р. 
 16.30 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., Васильченко 
Г.І., Василевська-Смаглюк О.М., Воронько О.Є., Володіна Д.А., Горват Р.І., 
Герега О.В., Железняк Я.І., Іванчук А.В., Заблоцький М.Б., Діденко Ю.О.,   
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., Солод Ю.В., Устенко О.О., Холодов А.І.,  
Южаніна Н.П.
Секретаріат Комітету.
ВІДСУТНІ: Дубінський О.А., Козак Т.Р., Палиця І.П., Шкрум А.І.
ЗАПРОШЕНІ: Голова Верховної Ради України Разумков Д.О.

Обговорення і голосування порівняльної таблиці до другого читання 
законопроекту по основних, вирішальних зумовлюючих положеннях 
законопроекту (ст. 119 Регламенту) по темах та правках:
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Щодо поправки № 6726
В обговоренні питання взяли участь: Разумков Д.О., Южаніна Н.П., Железняк 
Я.І., Гетманцев Д.О., Ніколаєнко А.І., Заблоцький М.Б., Холодов А.І.
УХВАЛИЛИ: відбулося обговорення поправки. 

Щодо поправки № 834 
В обговоренні питання взяли участь: Разумков Д.О., Южаніна Н.П., Железняк 
Я.І., Гетманцев Д.О., Ніколаєнко А.І., Заблоцький М.Б., Холодов А.І.

Голосування поправки № 834: 
«за» - 11, «проти» - немає, «утримався» - 15.

Не прийнято.

Тема Пункти     5600 
Рента на руду пп.1, 4, 6, 8, 10, 11 п.2, п.69 розділу І

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Гетманцев Д.О., Заблоцький 
М.Б., Магера С.В., Магомедов М.С., представники галузі та ін.
УХВАЛИЛИ: відбулося обговорення, необхідно виписати компромісну 
редакцію.

Щодо акцизу на зелену енергетику
В обговоренні питання взяли участь: Кучеренко О.Ю., Гетманцев Д.О., 
Заблоцький М.Б., Ковальов О.І., Буймістер Л.А., представники галузі та ін.
УХВАЛИЛИ:  виключити поправки щодо акцизу на зелену енергетику з 
порівняльної таблиці.

Голосування:
«за» - 27, «проти» - немає, «утримався» - 1.

Прийнято.

Тема Пункти     5600 

Марусяк  О.Г.  Касовий  метод по  прибутку  
для підприємств  “зеленої” енергетики 
Правка -9943- Н.д. Марусяк О. Р. , Н.д. 
Діденко Ю. О. , Н.д. Холодов А. І. 

     

Зазначені пропозиції не були в редакції 
першого читання законопроекту та не мають 
відображення у правій колонці таблиці.
Правка №9943 стосується пункту 93 
законопроекту (щодо змін до підрозділу 4 
розділу ХХ ПКУ)

В обговоренні питання взяли участь: Герус А.М., Гетманцев Д.О., Воробей С.І.

УХВАЛИЛИ: підрозділ 4 розділу ХХ перехідних положень правої колонки
 доповнити пунктом такого змісту:
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Тимчасово, до 1 січня 2024 року, платники податку-виробники електричної 
енергії за «зеленим тарифом» мають право визначати податкове зобов’язання з 
податку на прибуток підприємств з урахуванням особливостей, визначених у 
цьому пункті. 

1) тимчасово в період з 1 січня 2022 до 1 січня 2024 року фінансовий 
результат до оподаткування податкового (звітного) періоду зменшується на суму 
нарахованого у бухгалтерському обліку і врахованого у фінансовому результаті 
до оподаткування доходу від продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом 
в періоді з 1 січня 2022 до 1 січня 2024 року, за яким виробником електричної 
енергії не було отримано оплату на кінець звітного періоду.

тимчасово з 1 січня 2022 року фінансовий результат до оподаткування 
податкового (звітного) періоду збільшується на суму доходу у розмірі погашеної 
дебіторської заборгованості за продану електричну енергію за «зеленим» 
тарифом, на який в попередніх звітних періодах зменшувався фінансовий 
результат до оподаткування відповідно до цього пункту. Положення цього 
абзацу застосовується до повного погашення дебіторської заборгованості за 
електричну енергію за «зеленим тарифом», продану в період визначений в абзаці 
першому цього пункту. 

2) тимчасово в період з 1 січня 2022 до 1 січня 2024 року фінансовий 
результат до оподаткування податкового (звітного) періоду збільшується на суму 
нарахованих у бухгалтерському обліку і врахованих у фінансовому результаті до 
оподаткування витрат, що формують собівартість реалізованої електричної 
енергії за «зеленим» тарифом та витрат на збут електричної енергії за «зеленим» 
тарифом в періоді з 1 січня 2022 до 1 січня 2024 року, за яку виробником не було 
отримано оплату на кінець звітного періоду. 

тимчасово з 1 січня 2022 року фінансовий результат до оподаткування 
податкового (звітного) періоду зменшується на суму витрат, що формують 
собівартість реалізованої електричної енергії за «зеленим» тарифом та витрат на 
збут електричної енергії за «зеленим» тарифом, за яку виробником отримано 
оплату у такому звітному періоді, та на які в попередніх звітних періодах 
збільшувався фінансовий результат відповідно до цього пункту. Положення 
цього абзацу застосовується до повного погашення дебіторської заборгованості 
за електричну енергію за «зеленим тарифом», продану в період визначений в 
абзаці першому цього пункту. 

3) платники податку-виробники електричної енергії за «зеленим тарифом» 
не застосовують різницю, визначену абзацом третім підпункту 139.2.2 пункту 
139.2 статті 139 цього Кодексу, у разі списання безнадійної дебіторської 
заборгованості за електричну енергію за «зеленим тарифом», що сформувалась 
за електричну енергію продану в період визначений в абзаці першому цього 
пункту. Положення цього абзацу застосовується також і в період після 1 січня 
2024 року".

Голосування: 
«за» - 26, «проти» - немає, «утримався» - немає.

Прийнято «одноголосно».
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Тема Пункти     5600 

Леонов  О.О.  № 9421 -  щодо втрати чинності спрощеної системи 
оподаткування для аграріїв (4 група) після запровадження 
європейської системи державної підтримки сільськогосподарських 
товаровиробників. 
Текст правки: «Підпункт 4 пункту 291.4 статті 291 Податкового 
кодексу України доповнити новим абзацом такого змісту: «Підпункт 
4 цього пункту втрачає чинність з 1 січня року, наступного за роком 
прийняття закону України щодо стимулювання розвитку 
агропромислового комплексу України з урахуванням Спільної 
сільськогосподарської політики Європейського Союзу у розрізі 
надання державної допомоги і розвитку сільських територій та 
початку повноцінної участі України у Спільній 
сільськогосподарській політиці Європейського Союзу»

Зазначені пропозиції 
не були в редакції 
першого читання 
законопроекту та не 
мають відображення 
у правій колонці 
таблиці.

у разі внесення 
стосуватимуться пп. 
1 п. 87 розділу І

В обговоренні питання взяли участь: Леонов О.О.,Заблоцький М.Б., Кулініч О.І. 
Гетманцев Д.О., Воробей С.І.
УХВАЛИЛИ: опрацьовану в секретаріаті та погоджену з автором дану поправку 
викласти в наступній редакції:

Підрозділ 8 розділу ХХ Податкового кодексу України доповнити пунктом 8 
такого змісту. "8. Установити, що у частині регулювання платників єдиного 
податку четвертої групи підпункт 4 пункт 291.4, підпункт 294.3-291.4.7, пункту 
291.4 підпункт 291.51 статті 291, статтю 292.1, підпункт 293.9 статті 93, підпункт 
295.9 статті 295, підпункт 5 підпункту 297.1 статті 297, підпункту 298.8 та 298.9 
статті 298, підпункти 4 та 5 пункту 299.4 статті 299, абзац другий пункту 299.11 
статті 299, підпункту 294.1 статті 294, абзац другий пункту 294.4 статті 294, 
підпункт 2 пункту 297.1 статті 297, підпункти 3 та 4 пункту 297.1, статті 297, 
пункт 297.4 статті 297 діють тимчасово та втрачають чинність 1 січня року 
наступного за роком набрання чинності Закону України щодо стимулювання 
агропромислового комплексу України з урахуванням спільної 
сільськогосподарської політики Європейського Союзу у розрізі надання 
державної допомоги і розвитку сільськогосподарської території.

Підтримано «одноголосно».

Щодо правок – 9427 і 9426 і подібних 9456 і 10220.

В обговоренні питання взяли участь: Кучер М.І., Ніколаєнко А.І., Ковальов О.І., 
Холодов А.І., Іванчук А.В., Кулініч О.І. Гетманцев Д.О., Воробей С.І., 
представники бізнесу.

Голосування за пункт 87 розділу I законопроекту щодо статті 291 Податкового 
кодексу України з урахуванням виключення з нього підпункту 2 щодо пункту 
291.5.1, підпункту 291.5 Податкового кодексу України та з урахуванням 
пропозиції, – ми ж її вже голосували цю пропозицію, – народного депутата 
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Тимофійчука В.Я. про зменшення площі сільськогосподарських угідь та (або) 
земель Водного фонду у власності або користуванні членів фермерського 
господарства, до половини гектара:

 «за» - 18, «проти» - 1, «утримався» - 6.
Прийнято.

Правка 11085

В обговоренні питання взяли участь: Ніколаєнко А.І., Холодов А.І., Іванчук А.В., 
Гетманцев Д.О., Заблоцький М.Б., Леонов О.О.

УХВАЛИЛИ:  на основі тексту поправки номер 11085 народного депутата 
Ковальова О.І. з урахуванням наступних змін: в абзаці другому пункті 3 слова 
"або суб'єкт господарювання, який володіє ліцензією на право оптової торгівлі 
тютюновими виробами" замінити словами "в межах Закону України "Про захист 
економічної конкуренції"". В цьому ж абзаці слова "документи, що 
підтверджують наявність попиту на власну продукцію" виключити. В абзаці 
п'ятому слова "або суб'єкт господарювання, який володіє ліцензією на право 
оптової торгівлі тютюновими виробами" замітити словами "в межах Закону "Про 
захист економічної конкуренції". Слово "зокрема" з цього абзацу виключити. 
Цифри "10" замінити по всьому тексту на цифри "20". Додати цей абзац словами 
"виробник імпортер тютюнових виробів має право на здійснення дій, 
передбачених попередній абзацом цього підпункту, за умови попередження 
відповідного суб'єкта про такі дії за 15 робочих днів, та з урахуванням техніко-
юридичних доопрацювань.

Голосування: 
«за» - 15, «проти» - немає, «утримався» - 9.

Прийнято.

Щодо правки Южаніної Н.П. по COVID-19

УХВАЛИЛИ:  Редакцію змін до підрозділу 1 пункту 20 "Перехідні положення" 
доповнити пунктом 20 такого змісту:

Пункт 20. Встановити, що за результатами 2021-2022 років при реалізації права на 
податкову знижку, відповідно до положень статті… цього кодексу до податкової 
знижки платника податку згідно… в повному обсязі включаються витрати на 
лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2; придбання лікарських засобів та (або) виробів медичного 
призначення необхідних для лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до виписки із медичної 
карти амбулаторного, стаціонарного (хворого) або витяг з реєстру медичних 
записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони 
здоров'я витрати на вакцинування та профілактики гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також витрати на оплату 
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страхових платежів, страхових внесків, страхових премій (сплачених страховику-
резиденту) за договорами страхування на випадок захворювання на гостру 
респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, як 
такого платника податку, так і членів його сім'ї першого ступеня споріднення. 

Підтримано «одноголосно».
Екологічний податок

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Воробей С.І.

УХВАЛИЛИ:  у підпункті 66 розділу І в редакції правої колонки, розданої 
народним депутатам таблиці, щодо змін до підпунктів 246-1 і 246-2 статті 246 
пропоную цифри 908,74 замінити цифрами 952,02; цифри 15,81 замінити 
цифрами 16,57. Цифри 1475,93 замінити цифрами 1546,22; цифри 53,76 замінити 
цифрами 56,32; цифри 13,48 замінити цифрами 14,12; цифри 5,25 замінити 
цифрами 5,50; цифри 1,5 замінити цифрами 0,54.

Голосування: 
«за» - 21, «проти» - немає, «утримався» - 4.

Прийнято.
Рента на руду
В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Ковальов О.І., Марусяк 
О.Р., Магомедов М.С.

УХВАЛИЛИ:  поставити на голосування підпункти 1, 4, 6, 8, 10, 11 пункту 2 та 
пункт 69 розділу І законопроекту щодо рентної плати за користування надрами 
для видобування корисних копалин та пункт 1 розділу ІІ законопроекту з 
урахуванням змін до:

Перше. Підпункту 5 пункту 69 щодо пункту 252-8 статті 252 Податкового 
кодексу України в частині зміни четвертого абзацу цього підпункту на абзаци 
такого змісту: "Фактична ціна реалізації для руд залізних визначається 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику 
економічного розвитку за наступною формулою: Вкк = ВРlatts – Platts PC13 – Ввл. 
Де ВРlatts – вартість однієї тонни руд залізних за індексом IODEX 62 відсотки FE 
CFR China, офіційно визначена Світовим інформаційним агентством Platts, що 
визначається як середній показник відповідного податкового (звітного) періоду, 
перерахований у гривні за середній курсом Національного банку України, який 
склався за податковий (звітний) період. Platts PC13 – це ставка фрахту Route РС13 
(Yuzhny Ukraine; Qingdao North China) однієї тонни руд залізних, офіційно 
визначена Світовим інформаційним агентством Platts, що визначається як 
середній показник відповідного податкового (звітного) періоду, перерахований у 
гривні за середнім курсом Національного банку України, який склався за 
податковий (звітний) період. Ввл – показник витрат на внутрішню логістику 
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однієї тонни руд залізних, який включає витрати на доставку (перевезення, 
транспортування) товарної продукції гірничого підприємства, видобутої корисної 
копалини (мінеральної сировини) всередині України що дорівнює 10 доларам 
США, що перераховується у гривні за середнім курсом Національного банку 
України, який склався на податковий (звітний) період.

Фактична ціна реалізації для руд марганцевих визначається центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку 
за наступною формулою Вкк = ВРlatts – Platts PC13 – Ввл. Де ВРlatts – вартість 
однієї тонни руд марганцевих за індексом Manganese ore 44 відсотки Mn CIF 
China, офіційно визначена Світовим інформаційним агентством Platts, що 
визначається як середній показник відповідного податкового (звітного) періоду, 
перерахований у гривні за середній курсом Національного банку України, який 
склався за податковий (звітний) період. Platts PC13 – це ставка фрахту Route РС13 
(Yuzhny Ukraine; Qingdao North China) однієї тонни руд залізних, офіційно 
визначена Світовим інформаційним агентством Platts, що визначається як 
середній показник відповідного податкового (звітного) періоду, перерахований у 
гривні за середнім курсом Національного банку України, який склався за 
податковий (звітний) період. Ввл – показник витрат на внутрішню логістику 
однієї тонни руд марганцевих, який включає витрати на доставку (перевезення, 
транспортування) товарної продукції гірничого підприємства, видобутої корисної 
корисної копалини (мінеральної сировини) всередині України що дорівнює 10 
доларам США, що перераховуться у гривні за середнім курсом Національного 
банку України, який склався за податковий (звітний) період. Та заміни в шостому 
абзаці цього підпункту слів "визначені ціни" на слова "визначену фактичну ціну".

Третє. Зміни у пункті 10 пункту 69 щодо пункту 59 252-22 статті 252 
Податкового кодексу України слова "заліза" на слова "залізних".
Четверте. Виключення з пункту 1 розділу ІІ законопроекту другого абзацу.

Голосування: 
«за» - 23, «проти» - немає, «утримався» - 2.

Прийнято.
Щодо ст.189, 197

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Воробей С.І.

УХВАЛИЛИ:  Перша стаття – 189-а, це база оподаткування. Доповнити новим 
пунктом 189.18 такого змісту: "У разі постачання тютюнових виробів, тютюну, 
промислових замінників тютюну, рідини, що використовуються в електронних 
сигаретах, для яких встановлені максимальні роздрібні ціни, при їх постачанні 
на митну територію України базою оподаткування є максимальна роздрібна 
таких товарів без урахування податку на додану вартість".

І друга стаття - 197 пункт 27. Доповнити такого змісту: "Звільняються від 
оподаткування операції з постачання на митну територію України тютюнових 
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виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що 
використовуються в електронних сигаретах, для яких встановлені максимальні 
роздрібні ціни, крім операцій: а) з першого постачання таких товарів їх 
виробниками; б) з першого постачання таких товарів суб'єктами господарювання, 
які пов'язані відносинами контролю з виробниками, в розумінні і Закону України 
"Про захист економічної конкуренції», перелік суб'єктів господарювання, 
пов'язаних відносинами контролю з виробниками затверджується Кабінетом 
Міністрів за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і 
торгівлі; в) ввезення таких товарів на митну територію України та їх першого 
постачання імпортерам на митній території України".

Підтримано.

14. Обговорення питання щодо визначення розміру  вартості оптової 
ліцензії для рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Воробей С.І. Холодов А.І., 
Іванчук А.В., представник АМУ

УХВАЛИЛИ: встановити вартість оптової ліцензії для рідин, що 
використовуються в електронних сигаретах - 50 000 гривень.

Підтримано «одноголосно».

Обговорення питання встановлення порядку підготовки та прийняття 
нормативно-правових актів пов’язаних із прийняттям цього закону

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Воробей С.І., Олейніков 
Є.В.
УХВАЛИЛИ:  встановити, що до порядку підготовки та прийняття нормативно-
правових актів, що приймаються на виконання вимог цього Закону, не 
застосовуються вимоги Закону України "Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності".

Підтримано «одноголосно».

Тема Пункти     5600 

Сова О. Г 10045 по євробляхам 
доповнити новим абзацем шостим наступного змісту:
"В пункті 36 слова "та/або ввозяться з території такої 
держави-окупанта (агресора) та/або з тимчасово 
окупованої території України, визначеної такою 
згідно із законом України" виключити.

Зазначені пропозиції не були в 
редакції першого читання 
законопроекту та не мають 
відображення у правій колонці 
таблиці.
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У звязку з чим, абзаци шостий-сімнадцятий 
підпункту 4 пункту 57 Розділу І проекту вважати 
абзацами сьомим-вісімнадцятим

у разі погодження мають бути 
внесені до п. 94 розділу І 
законопроекту (зміни до 
підрозділу 5 ПП)

В обговоренні питання взяли участь: Ковальчук О.В., Іванчук А.В., Гетманцев 
Д.О., Заблоцький М.Б., Железняк Я.І.

УХВАЛИЛИ:  підтримати текст в наступній редакції: «в пункті 36 слова "та/або 
ввозяться з території такої держави-окупанта (агресора) та/або з тимчасово 
окупованої території України, визначеної такою згідно із законом України" 
замінити словами «та/або останньою країною державної реєстрації яких є така 
держава окупант (агресор)».

Голосування:
«за» - 23, «проти» - немає, «утримався» - 2.

Прийнято.

Голосування проекту Закону України про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 
збалансованості бюджетних надходжень  (реєстр.№ 5600)  в другому читанні 
та в цілому.

УХВАЛИЛИ:
При підготовці законопроекту до розгляду у другому читанні до нього 

надійшли пропозиції та поправки народних депутатів, які відповідно до пункту 
5 частини першої статті 12 Закону України «Про комітети Верховної Ради 
України» були узагальнені Комітетом та включені до порівняльної таблиці.

Також під час підготовки законопроекту до другого читання  до 
порівняльної таблиці було включено пропозиції та поправки, внесені народними 
депутатами України під час обговорення на засіданні Комітету відповідно до 
пункту 4 частини 1 статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради 
України» (Додаються). Всього 127.

Таким  чином, порівняльна таблиця містить 11 323 пропозиції та поправки 
народних депутатів, з яких 127  враховано та 11 196 відхилено (порівняльна 
таблиця додається).

Відхилені пропозиції та поправки стосуються в переважній більшості 
положень, які не було в тексті законопроекту в редакції першого читання, тобто 
подані з порушенням ст. 116 Закону України «Про Регламент Верховної Ради 
України» або ж пропозиції щодо виключення з законопроекту кожного зі 
структурних положень. 

Враховані пропозиції стосуються, зокрема щодо вдосконалення 
таких положень законопроекту:

Адміністрування податків:
1. Виключено положення про податкову заставу на період оскарження ППР.
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2. Врегульовані процесуальні питання щодо права контролюючого органу на 
звернення до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду 
керівника юридичної особи, зокрема:

a.  збільшено строк не погашення боргу, як підстави звернення 
контролюючого органу до суду  з 30 календарних днів до 240.

b. урегульовано додаткові підстави для скасування такої заборони: окрім 
погашення боргу додано  зміну керівника боржника, або у разі початку 
судових процедур у справах про банкрутство стосовно такого 
боржника.

c.  передбачено ведення Реєстру керівників платників податків-боржників 
для оперативного отримання відповідної інформації платниками 
податків.

d.  чітко прописано процедуру прийняття судом відповідного рішення, у 
тому числі передбачено право на апеляційне та касаційне оскарження 
такого рішення. 

3. Передбачено право контролюючого органу щодо надсилання запитів у 
випадку виявлення фактів, що свідчать про потенційне порушення, обмежено 
правом платника податків не надавати інформацію та документи, якщо така 
інформація/ документи вже була надана контролюючого органу у минулому. 

4. З метою більш ефективного адміністрування місцевих податків на 
контролюючий орган покладено обов’язок розкриття інформації органам 
місцевого самоврядування також і про фізичних осіб боржників (зараз 
розкривається інформація лише щодо юридичних). Уточнено в профільному 
законодавстві, що надання інформації про боржників фізичних осіб органам 
місцевого самоврядування не вважається поширенням персональних даних та 
розголошенням конфіденційної інформації.

5.  Передбачено, що контролюючий орган має права на погашення податкового 
боргу через інкасо у разі наявності заборгованості держави перед платником, 
з різниці перевищення суми податкового боргу такого платника податків та 
суми непогашеного зобов’язання держави перед платником податків.

6. Надано право як платнику податків, так і контролюючому органу  під час 
перевірок здійснювати звукозапис, фото-, відео- фіксацію та відповідно 
використовувати такі записи як підставу для висновків акту перевірки.

7. Надано право платникам надавати дозвіл податковим органам про 
розголошення через електронний кабінет про себе інформації третім особам, 
в обсязі, визначеному платником податків. 

8. Уточнено вимоги до ППР в частині детального розрахунку суми податкових 
зобов’язань, податкового боргу.
Податок на прибуток 

1. Вдосконалено механізм списання збитків великими платникам податку на 
прибуток, а саме збитки враховуються до повного їх погашення, але 
частинами по 50% щороку. Якщо сума збитків, що залишилась становитиме 
до 10 % від фінрезультату, то такі збитки враховуються у повному обсягу. 
Першим звітним періодом буде 2022 рік.
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2. Коригування фінансового результату на суми безповоротної фіндопомоги 
застосовується лише тими платниками, що включили таку допомогу до 
витрат і надали її пов’язаній особі, що задекларувала за минулий період 
збитки.

3. Звільнено від оподаткування прибуток виробників свійської птиці. Проте з 
переліку свійської птиці виключено вирощування курей.

4. Встановлено, що до 1 січня 2024 року податкове зобов’язання з податку на 
прибуток залежить від оплати відвантаженої електроенергії.
Мінімальне податкове зобов’язання:

1. Пільга щодо звільнення від ПДФО доходів з реалізації власновирощеної 
продукції залежить не від розміру земельної ділянки, а від розміру 
отриманого доходу і надається, коли розмір доходу не перевищує 12 розмірів 
мінімальної заробітної плати. (У пп. 165.1.24 замінено пільгу щодо 
звільнення доходів, отриманих з 2 га на пільгу, що має грошовий вираз 
доходу 12 МЗП, в першому читанні пропонувалося 0,5га).

2. Фізичним особам, яким земельні ділянки належать на праві власності або 
користування, контролюючий орган не нараховуватиме мінімальне 
податкове зобов’язання (МПЗ) на земельні ділянки, які станом на 01.01.2022 
року знаходились у межах населених пунктів. (У першому читанні 
пропонувалося не нараховувати МПЗ на земельні ділянки розмір якої(яких) 
не перевищував  0,5 га.)

3.  Порядок зарахування сплачених податків в рахунок МПЗ диференційовано 
між сільгсптоваровиробниками і не сільгосптоваровиробниками.

4. Для забезпечення справедливості нарахування МПЗ по земельних ділянках 
державної та недержавної форми власності  передбачено зарахування в 
рахунок сплати МПЗ лише 20% орендної плати за земельні ділянки, що 
належать до державної або комунальної власності (в першому читанні 
пропонувалося зараховувати повністю).

5. Вдосконалено механізм нарахування МПЗ контролюючими органами на 
земельні ділянки, що належать фізичним особам. Зокрема, фізична особа 
звільняється від МПЗ, якщо контролюючий орган не вручив ППР у відповідні 
строки.

6. Перший період нарахування МПЗ – 2022 рік. Тобто МПЗ буде 
нараховуватися у 2023 році за 2022 рік. У першому читанні передбачалась 
сплата за 2021 рік.

7. Передбачені перехідні положення щодо застосування коефіцієнта при 
визначенні МПЗ. У 2022 та 2023 роках, коефіцієнт зменшений з 0,05 до 0,04.
 Місцеві податки:

1. Виключено питання оподаткування платою за землю земельних ділянок, у 
випадку користування без оформлення правовстановлюючих документів, в 
тому числі у разі самозахвату.
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2. Додано механізм адміністрування справляння плати за землю в частині вже 
існуючого з моменту прийняття ПКУ об’єкту оподаткування - земельної 
частки (паю), а саме розширено джерела інформації, на підставі яких може 
бути нараховано податок, додано  дані державного реєстру речових прав, 
надання безпосередньо платником документів на земельну частку пай чи 
отримання від органів місцевого самоврядування інформації про прийняття 
рішення про виділення земельної частки пай в натурі на місцевості.
ПДВ:

1. Виключено положення про оподаткування ПДВ другого та наступного 
постачання житла.

2. Виключено положення про встановлення додаткових вимог до права на 
бюджетне відшкодування (включення відповідних витрат у розмірі не менше 
8 відсотків продажної ціни таких виготовлених товарів).

3. Збільшено строки по включенню до податкового кредиту зареєстрованих ПН 
з 180 днів (І читання) до 365 календарних днів. 

4. Тимчасово до 31 грудня 2022 р. запроваджується касовий метод обрахунку 
для постачання електроенергії. 

5.  Поширено касовий метод також на постачання житлово-комунальних 
послуг, в межах яких нараховують плату за абонентське обслуговування.

6. Приведено у відповідність коди УКТ ЗЕД до нової редакції Митного тарифу 
України.

7. Звільнено від ПДВ друге та наступне постачання тютюнових виробів, 
тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в 
електронних сигаретах, для яких встановлені максимальні роздрібні ціни.

8. Продовжено до 2025 р. пільги щодо розстрочення ПДВ при ввезенні 
обладнання. 
ПДФО:

1. Передбачено оподаткування операцій з продажу третього та більше об’єктів 
нерухомого майна за ставкою 18% від чистого доходу. При цьому така ставка 
не поширюється на продаж майна, отриманого у спадщину.

2. Передбачено, що за ставкою 0% може оподатковуватись продаж земельної 
ділянки с/г призначення, безпосередньо отриманої платником податку у 
власність у процесі приватизації земель державних КСП, або приватизації 
земельних ділянок, які перебували у користуванні такого платника, або 
виділеної в натурі (на місцевості) власнику земельної частки (паю), а також 
таких земельних ділянок, отриманих платником податку у спадщину.

3. Звільнено від ПДФО дохід у вигляді соціальних послуг, які надаються згідно 
із Законом України «Про соціальні послуги» надавачами таких послуг.

4. Перебачено, що контролюючий орган не може в цілях підтвердження витрат 
вимагати інформацію у платників податків, що міститься в базах, доступ до 
яких він має.

5. Право на податкову знижку в частині витрат на навчання та лікування надано 
також опікуну, піклувальнику, прийомним батькам , батькам-вихователям. 
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6.  Передбачено, що ПДФО від продажу електричної енергії, виробленої з 
альтернативних джерел енергії генеруючими установками, сплачується до 
відповідного бюджету за місцезнаходженням установок.

7.  Передбачено, що до витрат на придбання інвестиційного активу 
прирівнюється його вартість, задекларована під час одноразового 
декларування. Також надано право на зменшення доходу від операцій з 
третім продажем рухомого / нерухомого майна (що оподатковується по 18%) 
та операцій з майновими правами ( то числі отриманні активів через їх 
погашення) на суму задекларованої вартості таких активів під час податкової 
амністії. 

8. Включено до складу витрат ФОП включаються витрати на платежі на 
користь організацій колективного управління, відповідно до Закону України 
«Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері 
авторського права і (або) суміжних прав».

9.  Право на включення витрат до допомозі медичним закладам в повному 
обсязі до податкової знижки поширено також та 2021 та 2022 рік. 
Акциз:

1. Доповнено перелік операцій з підакцизними товарами, які звільняються від 
оподаткування, операцією з вивезення за межі митної території України 
невикористаної раніше ввезеної у виробництві сировини.

2. Приведення у відповідність коди УКТ ЗЕД до нової редакції Митного тарифу 
України.

3. Передбачено розширення переліку товарів, що не підлягають маркуванню 
марками акцизного податку - тестовими зразками алкогольних напоїв та 
винами натуральними, без додавання спирту, міцність яких не перевищує 
15%. 

4. Скорочено строк одержання марок акцизного податку для імпортованих 
підакцизних товарів з 5 до 3 днів.

5. З метою покращення контролю за виробництвом спирту етилового 
передбачено розробку окремого порядку, що встановлює вимоги до 
пломбування обладнання, устаткування, спиртових комунікації та приладдя 
обліку спирту та продукції, для виробництва якої використовується 
отриманий спирт етиловий (в тому числі витратомірів-лічильників). 

6. Передбачено, що усі місця виробництва спирту етилового, які підлягають 
пломбуванню, мають фіксуватися системою відеоспостереження.

7. Поширено правила антифорстолінга на тютюн та промислові замінники 
тютюну  для електричного нагрівання (ТВЕН).

8. Виключено положення про скасування пільги з акцизного податку для 
зеленої енергетики.
Екологічний  податок:

1. Збільшено відсоток щорічного підвищення ставки екологічного податку за 
скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти та скорочено термін 
досягнення основної ставки встановлених у пунктах 245.1 та 245.2 статті 245 
ПКУ з 01.01.2030 до 01.01.2025 року. 
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2. Встановлено підвищення ставок екологічного податку на 10% за розміщення 
забруднюючих речовин. 
Ліцензування:

1. Доопрацьовано норми щодо видачі/анулювання ліцензій з виробництва та 
обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що 
використовуються в електронних сигаретах, зокрема:

- передбачено ведення Єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва та обігу 
спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що 
використовуються в електронних сигаретах.

- розширено підстави для анулювання ліцензії на виробництво та реалізацію 
підакцизної продукції.

- збільшено строки, за які ДПС повідомляє платника про необхідність 
внесення чергового платежу за ліцензії.

- передбачено автоматичне повідомлення про дату, з якої анулюється ліцензія 
у разі невнесення чергового платежу за ліцензію.

- доповнено перелік документів необхідних для отримання ліцензії на право 
виробництва та роздробної торгівлі пальним декларацією відповідності 
матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

- передбачено положення що у разі зміни будь-яких відомостей, зазначених у 
виданій ліцензії, ліцензіат зобов’язаний буде повідомити орган, який видав 
ліцензію, про такі зміни, протягом 30 днів з дня, наступного за днем їх 
настання та одночасно запроваджено відповідальність за порушення таких 
строків.

- запроваджено безстрокову ліцензію на право виробництва, оптової та 
роздрібної торгівлі підакцизною продукцією  (зараз така ліцензія видається 
на 5 років).

- вводиться можливість суб’єкту господарювання подавати та отримувати 
ліцензію в електронному вигляді.

- розширено перелік дозволеної тари, яку можна використовувати для 
виробництва алкогольних напоїв.

- передбачено запровадження відповідальності за порушення правил обігу 
рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

- спрощується процедура подачі зави для отримання додатку до ліцензії на 
право оптової торгівлі підакцизними товарами у разі зміни інформації 
зазначеної у ліцензії.

Рента: 
1. Запроваджено диференціацію ставок оподаткування марганцевих руд в 

залежності від розміру середньої фактичної ціни реалізації визначеної, як 
середня вартість руди за індексом.

2. Виправлено технічну помилку щодо не встановлення ставки рентної плати з 
РЧР за  радіозв’язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб.

3. Уточнено ставки рентної плати за використання підземної води у зв’язку зі 
зміною адміністративно-територіального поділу.

4. Уточнено, що для ЖКП передбачено застосування до ставок рентної плати 
коефіцієнт 0,3 в частині виключно до обсягів води технологічних нормативів 
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використання питної води, визначених відповідно до законодавства про 
питну воду, питне водопостачання та водовідведення.

5. Передбачено, що до ставок рентної плати за користування радіочастотним 
ресурсом України для виду радіозв’язку «стільниковий радіозв’язок», для 
ширини смуги радіочастот, отриманої відповідно до ліцензії на користування 
радіочастотним ресурсом України, виданої з 01 січня 2022 року на 
конкурсних або тендерних засадах, не застосовуються коефіцієнти, 
встановлені пунктом 254.4 статті 254 ПКУ. 

6. Запроваджено показник витрат на логістику при розрахунку рентної плати за 
користування корисними копалинами (залізних та марганцевих руд). 

Інше:
1. Передбачено до 2037 р. широкий перелік податкових пільг для компаній, що 

здійснюють діяльність у шахтарських регіонах.
2. Дозволено держслужбовцям, які не виконували публічні функції починаючи 

з 1 січня 2010 року, взяти участь у податковій амністії.
Щодо процедури розгляду законопроекту на пленарному засіданні 

Верховної Ради України:
Враховуючи значну кількість пропозицій та поправок, які подані 

суб’єктами права законодавчої ініціативи, а також те, що окремі народні 
депутати – суб’єкти права законодавчої ініціативи подавали кілька десятків 
варіантів викладення одного та того ж самого положення законопроекту, Комітет 
вважає за необхідне рекомендувати застосувати право Верховної Ради України 
на прийняття процедурного рішення про особливий порядок розгляду 
законопроекту, згідно з частинами другою та третьою статті 119 Регламенту та 
частиною п’ятою статті 45 Регламенту.

Так, відповідно до  частини другої статті 119 Регламенту Верховна Рада 
може прийняти процедурне рішення про розгляд законопроекту розділами, 
частинами з проведенням щодо них самостійного обговорення і голосування. 
Таке процедурне рішення може прийматися після обговорення за скороченою 
процедурою.

Відповідно до частини третьої статі 119 Регламенту до початку чи у ході 
обговорення законопроекту в другому читанні може бути внесена пропозиція 
про обговорення і голосування спочатку тих структурних частин законопроекту, 
які містять основні, вирішальні або зумовлюючі положення щодо його інших 
відповідних структурних частин. Така пропозиція обговорюється за скороченою 
процедурою, після чого приймається процедурне рішення. У разі внесення 
Погоджувальною радою пропозицій щодо послідовності розгляду структурних 
частин законопроекту така пропозиція ставиться на голосування без обговорення 
до початку розгляду законопроекту.

Стаття 49 Регламенту передбачає, що Верховна Рада може прийняти 
рішення з процедурних питань (далі - процедурне рішення), зазначених у цьому 
Регламенті  (частини друга, третя статті 119, без підготовки в комітетах та 
включення до порядку денного. Такі рішення приймаються відразу після 
скороченого обговорення однією третиною голосів народних депутатів від 
конституційного складу Верховної Ради. Процедурне рішення приймається 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#n937
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#n938
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відкритим поіменним голосуванням і заноситься до протоколу пленарного 
засідання Верховної Ради.

Відповідно до частин третьої та п’ятої статті 45 Регламенту перед 
голосуванням кількох пропозицій і поправок, які виключають одна одну, 
головуючий на пленарному засіданні послідовно, в порядку внесення, оголошує 
їх і, якщо до них немає зауважень, ставить на голосування. Прийняття однієї з 
попередніх пропозицій означає відхилення наступних, які на голосування не 
ставляться.

Враховуючи викладене вище, Комітет пропонує визначити структурні 
частини законопроекту, які містять основні, вирішальні або зумовлюючі 
положення з першочерговим їх обговоренням та голосуванням, визначивши 
окремими структурними частинами законопроекту, які містять основні, 
вирішальні або зумовлюючі положення: пропозиції та поправки до структурних 
частин, враховані Комітетом, оскільки кожна з цих структурних частин містить 
взаємопов’язані  вирішальні положення щодо оподаткування певним видом 
податку, встановлення певних ставок податку для окремих об’єктів 
оподаткування, суб’єктів, об’єктів та бази оподаткування одним податком, а 
тому такі положення повинні розглядатись (обговорюватись та голосуватись) 
разом за для забезпечення збалансованості тексту законопроекту.  

Тому Комітетом пропонується застосувати окрему процедуру щодо 
послідовності розгляду структурних частин законопроекту, розглядаючи 
законопроект визначеними вище структурними частинами, які містять основні 
вирішальні або зумовлюючі положення, при цьому, враховуючи статтю 45 
Регламенту пропонується спочатку розглянути (обговорити та проголосувати) 
враховані Комітетом пропозиції та поправки до цих вирішальних структурних 
частин (згідно Додатку).

При цьому, керуючись ч. 6 статі 33 Регламенту передбачити обговорення 
спочатку врахованих комітетом пропозицій та поправок з подальшим 
голосуванням за них. 

Відповідно на підставі частини п’ятої статті 45 прийняття Верховною 
Радою України однієї з попередніх пропозицій, які враховані Комітетом і 
підлягають першочерговому розгляду як вирішальні (зумовлюючі) положення,  
означає відхилення наступних пропозицій та поправок, що рекомендовані 
Комітетом для відхилення, без голосування (пропозиції Комітету щодо розгляду 
вирішальних пропозицій та взаємовиключних пропозицій та поправок 
додаються).

Після розгляду основних вирішальних або зумовлюючих положень 
Комітет пропонує розглянути пропозиції та поправки народних депутатів 
України, які подані з порушенням ст. 116 Регламенту та відхилені Комітетом у 
зв’язку з порушенням порядку їх подання (додаються) як такі, що не стосуються 
тексту прийнятого за основу законопроекту. 

Враховуючи викладе, Комітет вирішив:
1. Врахувати в порівняльній таблиці до другого читання пропозиції та 

поправки, внесені народними депутатами України – членами Комітету під час 
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обговорення на засіданні Комітету відповідно до пункту 4 частини 1 статті 15 
Закону України «Про комітети Верховної Ради України» (Додаються).

2. Підтримати підготовлену народними депутатами України – членами 
Комітету та запропоновану до розгляду редакцію законопроекту з урахуванням 
результатів обговорення на засіданні Комітету.

3. Доручити Голові Комітету та іншим народним депутатам – членам 
Комітету разом з секретаріатом Комітету провести техніко-юридичне 
опрацювання порівняльної таблиці до другого читання законопроекту до 
внесення її на розгляд Верховної Ради України з урахуванням прийнятих 
Комітетом рішень під час обговорення законопроекту та уточнити нумерацію 
структурних частин законопроекту і пропозицій та поправок до нього відповідно 
до прийнятих Комітетом в ході обговорення рішень щодо окремих вирішальних 
структурних частин законопроекту. 

4. Після зазначеного у пункті 3 цього Висновку доопрацювання 
направити порівняльну таблицю законопроекту в установленому порядку до 
Головного управління документального забезпечення та Головного юридичного 
управління Апарату Верховної Ради України для отримання відповідних 
висновків, фахової (лінгвістичної) і юридичної експертиз та відпрацювання 
редакційних і техніко-юридичних правок з відповідними підрозділами Апарату 
Верховної Ради України.

5. Після передбаченого пунктом 4 цього Висновку опрацювання 
порівняльної таблиці законопроекту з підрозділами Головного управління 
документального забезпечення та Головного юридичного управління Апарату 
Верховної Ради України надати право  Голові Комітету та іншим народним 
депутатам – членам Комітету разом  з  секретаріатом Комітету здійснити 
відповідні редакційні, техніко-юридичні корегування тексту законопроекту та 
подати підготовлений текст законопроекту у формі порівняльної таблиці в 
установленому порядку до Верховної Ради України для розгляду в другому 
читанні.

6. Рекомендувати Верховній Раді України:
1)  прийняти процедурне рішення на підставі частин  другої та третьої 

статті 119 Регламенту про розгляд проекту Закону України про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень  (реєстр.№ 5600) 
окремими структурними частинами, які містять основні, вирішальні або 
зумовлюючі положеннями, а саме: пропозиції та поправки до структурних 
частин, враховані Комітетом (згідно Додатку), при цьому, враховуючи 
положення ч. 6 ст. 33 та ч. 5 ст. 45 Регламенту пропонується спочатку розглянути 
(обговорити та проголосувати) враховані Комітетом пропозиції та поправки до 
цих вирішальних структурних частин  з відхиленням пропозицій та поправок, що 
рекомендовані Комітетом для відхилення, без голосування (згідно додатку)  
Після розгляду основних вирішальних або зумовлюючих положень Комітет 
пропонує розглянути відхилені Комітетом пропозиції та поправки народних 
депутатів України, які подані з порушенням ст. 116 Регламенту. 
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2)  Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України 
про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень  (реєстр.№ 
5600) прийняти в другому читанні та в цілому, як Закон України з 
необхідними техніко-юридичними правками. 

3)  Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради 
України визначити Голову Комітету – народного депутата України Гетманцева 
Д.О.

Голосування: 
«за» - 22, «проти» - немає, «утримався» - 4.

Прийнято.
Засідання Комітету оголошено закритим.

Голова Комітету                                                                   Гетманцев Д.О.
Секретар  засідання                                                            Мотовиловець А.В.
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