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

Протокол № 83
17 листопада 2021 р.
14.30 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 – Аллахвердієва І.В., Васильченко Г.І.,
Василевська-Смаглюк О.М., Воронько О.Є., Володіна Д.А., Горват Р.І., Герега
О.В., Гетманцев Д.О., Дубінський О.А., Іванчук А.В., Железняк Я.І., Заблоцький
М.Б., Діденко Ю.О., Кінзбурська В.О., Ковальчук О.В., Кулініч О.І., Леонов
О.О., Марусяк О.Р., Мотовиловець А.В., Петруняк Є.В., Рєпіна Е.А., Сова О.Г.,
Холодов А.І., Шкрум А.І., Устенко О.О., Южаніна Н.П.
Секретаріат Комітету.
ВІДСУТНІ: члени Комітету – Абрамович І.О., Козак Т.Р., Ковальов О.І.,
Колісник А.С., Ніколаєнко А.І., Палиця І.П., Ляшенко А.О., Солод Ю.В.
ЗАПРОШЕНІ:
Заступники Міністра фінансів України Воробей С.І., Драганчук Ю.О.
В.о. Голови Державної митної служби України Демченко В.В.
Представник Американської торгівельної палати Петрівська Н.
У зв’язку з відсутністю секретаря Комітету Палиці І.П. виконувати обов’язки
секретаря на засіданні Комітету доручено н.д. Мотовиловцю А.В.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
підтримки наукової і науково-технічної діяльності (реєстр. № 5498 від
18.05.2021, н.д. Бабак С.В. та ін.), друге читання.
2. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо
підтримки наукової і науково-технічної діяльності (реєстр. № 5499 від
18.05.2021, н.д. Бабак С.В. та ін.), друге читання.
3. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
державної підтримки сфери спорту (реєстр. № 4577 від 06.01.2021, н.д. Беленюк
Ж.В. та ін.), друге читання.
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4. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в
електронних сигаретах, та пального" та деяких інших законів України щодо
видачі ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими
виробами і рідинами, що використовуються в електронних сигаретах (реєстр. №
5470 від 05.05.2021, н.д. Рєпіна Е.А., Гетманцев Д.О.)
5. Заслуховування члена Наглядової Ради Акціонерного товариства "Державний
експортно-імпортний банк України" Терентьєва Юрія Олександровича щодо
інформації, яка з’явилась у засобах масової інформації щодо відкриття
генеральної кредитної угоди компаніям ТОВ "Оптова мережа 2011" та ТОВ
"Славіан".
6. Заслуховування керівництва Державної митної служби України щодо стану
забезпечення реалізації державної митної політики у поточному році та планів
щодо організації роботи і розвитку митної справи у 2022 році.
Порядок денний засідання Комітету затверджено.
1. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
підтримки наукової і науково-технічної діяльності (реєстр. № 5498 від
18.05.2021, н.д. Бабак С.В. та ін.), друге читання.
Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Д.О.
В обговоренні питання взяли участь: Железняк Я.І., Сова О.Г., Южаніна Н.П.
УХВАЛИЛИ:
1. Врахувати у таблиці до другого читання пропозицію № 20, яка була
подана у відповідності до пункту 4 частини першої статті 15 Закону України
"Про комітети Верховної Ради України".
2. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану до розгляду
Комітетом, з урахуванням результатів обговорення та голосування на засіданні
Комітету.
3. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін
до Податкового кодексу України щодо підтримки наукової і науково-технічної
діяльності (реєстр. № 5498) прийняти у другому читанні та в цілому з
необхідними техніко-юридичними правками.
4. Доповідачем від Комітету Верховної Ради України з питань фінансів,
податкової та митної політики під час розгляду законопроекту на пленарному
засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата України
Сову О.Г.– Голову підкомітету з питань митної справи Комітету Верховної Ради
України з питань фінансів, податкової та митної політики.
Голосування:
«за» - 20, «проти» - немає, «утримався» - немає.
Прийнято «одноголосно»
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2. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо
підтримки наукової і науково-технічної діяльності (реєстр. № 5499 від
18.05.2021, н.д. Бабак С.В. та ін.), друге читання.
Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Д.О.
В обговоренні питання взяли участь: Железняк Я.І., Сова О.Г., Южаніна Н.П.
УХВАЛИЛИ:
за результатами розгляду пропозицій суб’єктів права законодавчої
ініціативи, було підготовлено порівняльну таблицю законопроекту до другого
читання, яка містить усі внесені та не відкликані пропозиції, з яких враховано
(у тому числі частково та редакційно) 12 пропозицій, відхилено – 5 пропозицій.
Враховані пропозиції, з урахуванням вимог частини першої статті 116
Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», спрямовані на:
- редакційні уточнення назви законопроекту (зазначення в назві
законопроекту номеру статті Митного кодексу України, до якої вносяться зміни);
- включення до переліку товарів, митне оформлення яких пропонується
здійснювати із звільненням від оподаткування ввізним митом, наукової
літератури та виключення з такого переліку науково-дослідних суден;
- розповсюдження пільг, зазначених у цьому законопроекті, на товари, що
будуть ввозитись для забезпечення також власної освітньої діяльності;
- визначення переліку кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, до яких буде
застосовуватись звільнення від оподаткування ввізним митом;
- надання повноважень Кабінету Міністрів України щодо встановлення
порядку цільового використання таких товарів;
- непоширення пропонованого цим законопроектом звільнення від
оподаткування ввізним митом на підакцизні товари, а також товари, що мають
походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або
державою-агресором щодо України згідно із законодавством, або ввозяться з
території держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України,
визначеної такою згідно із законом;
- уточнення значень, в яких вживаються терміни «державні наукові
установи», «наукова діяльність», «науково-технічна діяльність», «заклад вищої
освіти», «освітня діяльність».
Відхилені пропозиції переважно стосуються дати набрання чинності
Закону.
Враховуючи викладене, керуючись пунктом 4 частини першої статті 15,
пунктами 5, 6 частини першої статті 16 Закону України «Про комітети Верховної
Ради України», пунктом 3 частини першої статті 123 Закону України «Про
регламент Верховної Ради України», Комітет вирішив:
1. Врахувати у таблиці до другого читання пропозиції за №№ 3, 13, які були
подані у відповідності до пункту 4 частини першої статті 15 Закону України "Про
комітети Верховної Ради України".
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2. Підтримати редакцію законопроекту, підготовлену до другого читання
та запропоновану до розгляду Комітетом, з урахуванням результатів
обговорення та голосування на засіданні Комітету.
3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду проект
Закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо підтримки
наукової і науково-технічної діяльності (реєстр. № 5499) прийняти в другому
читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками.
4. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на пленарному
засіданні Верховної Ради України визначити голову підкомітету з питань
митної справи Сову О.Г.
Голосування:
«за» - 20, «проти» - немає, «утримався» - немає.
Прийнято «одноголосно»
3. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
державної підтримки сфери спорту (реєстр. № 4577 від 06.01.2021, н.д. Беленюк
Ж.В. та ін.), друге читання.
Доповідач: заступник Голови Комітету Ковальчук О.В.
В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Железняк Я.І., Южаніна
Н.П., Воробей С.І., Шкрум А.І.
УХВАЛИЛИ:
До законопроекту для підготовки його до другого читання у термін,
визначений положеннями статті 116 Регламенту Верховної Ради України,
надійшло 8 пропозицій від народних депутатів України.
Під час доопрацювання законопроекту до другого читання народними
депутатами України – членами Комітету підготовлено пропозицію на підставі
пункту 4 частини першої статті 15 Закону України “Про комітети Верховної Ради
України”, а саме пропозиція:
№ 2:
“Розділ І законопроекту викласти у такій редакції:
І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради
України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
1. Пункт 165.1 статті 165 доповнити підпунктом 165.1.63 такого змісту:
“165.1.63 вартість квитків та/або абонементів, що надаються роботодавцем
платнику податку безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) для
перегляду всеукраїнських та міжнародних спортивних заходів, які проводяться в
Україні за умови, що їх вартість сукупно (у розрахунку на місяць) не перевищує
2 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового
(звітного) року”.
Вказана правка була включена до порівняльної таблиці до другого читання.
За результатами її розгляду на засіданні Комітету була висловлена пропозиція в
тексті правки слово “місяць” замінити словом “рік”.
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Зазначена пропозиції була підтримана народними депутатами України членами Комітету, підтверджена за результатами голосування на засіданні
Комітету та враховані у таблиці до другого читання і такій редакції:
№ 2:
“Розділ І законопроекту викласти у такій редакції:
І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради
України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
1. Пункт 165.1 статті 165 доповнити підпунктом 165.1.63 такого змісту:
“165.1.63 вартість квитків та/або абонементів, що надаються роботодавцем
платнику податку безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) для
перегляду всеукраїнських та міжнародних спортивних заходів, які проводяться в
Україні за умови, що їх вартість сукупно (у розрахунку на рік) не перевищує 2
розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового
(звітного) року”.
Крім того, на засіданні Комітету висловлена пропозиція щодо необхідності
обмеження в часі застосування запропонованих у законопроекті змін до
Податкового кодексу України. У зв’язку з чим було погоджена пропозиція
включити до порівняльної таблиці до розгляду законопроекту у другому читанні
нові додаткові правки від Комітету.
Враховуючи викладене, керуючись пунктом 4 частини першої статті 15,
пунктами 5, 6 частини першої статті 16 Закону України “Про комітети Верховної
Ради України”, пунктом 3 частини першої статті 123 Закону України “Про
регламент Верховної Ради України”, Комітет вирішив:
1. Врахувати у таблиці до другого читання пропозицію № 2, яка була подана
у відповідності до пункту 4 частини першої статті 15 Закону України "Про
комітети Верховної Ради України" з урахуванням пропозиції замінити у пункті
першому слово “місяць ” на слово “рік”, а також доповнити законопроект новою
правкою від Комітету щодо тимчасовості дії положень внесених до норм
Податкового кодексу України двома роками, до 1 січня 2024 року.
2. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану до розгляду
Комітетом, з урахуванням результатів обговорення та голосування на засіданні
Комітету.
3. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки сфери
спорту (реєстр. № 4577) прийняти у другому читанні та в цілому з необхідними
техніко-юридичними правками.
4. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на пленарному
засіданні Верховної Ради України визначити заступника Голови Комітету народного депутата України Ковальчука О.В.
Голосування:
«за» - 22, «проти» - немає, «утримався» - 1.
Прийнято.
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4. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в
електронних сигаретах, та пального" та деяких інших законів України щодо
видачі ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими
виробами і рідинами, що використовуються в електронних сигаретах (реєстр. №
5470 від 05.05.2021, н.д. Рєпіна Е.А., Гетманцев Д.О.)
Доповідач: народний депутат України Рєпіна Е.А.
В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Железняк Я.І., Южаніна
Н.П., Воробей С.І., Холодов А.І., Шкрум А.І., Петрівська Н.
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду
законопроекту в першому читанні, відповідно до пункту 1 частини першої статті
114 Закону України «Про регламент Верховної Ради України», проект Закону
про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва
і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв,
тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та
пального» та деяких інших законів України щодо видачі ліцензії на роздрібну
торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами і рідинами, що
використовуються в електронних сигаретах (реєстр. № 5470 від 05.05.2021р.)
прийняти за основу з дорученням Комітету підготувати його до другого
читання з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої
ініціативи.
2. Співдоповідачем від Комітету визначити Голову підкомітету Рєпіну Е.А.
Голосування:
«за» - 13, «проти» - 1, «утримався» - 6.
Прийнято.
5. Заслуховування члена Наглядової Ради Акціонерного товариства
"Державний експортно-імпортний банк України" Терентьєва Юрія
Олександровича щодо інформації, яка з’явилась у засобах масової інформації
щодо відкриття генеральної кредитної угоди компаніям ТОВ "Оптова мережа
2011" та ТОВ "Славіан".
В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Іванчук А.В., Дубінський
О.А.
УХВАЛИЛИ:
Дати доручення заступнику Голови Комітету Дубінському О.А. та голові
підкомітету з питань банківської діяльності Іванчуку А.В. підготувати рішення
Комітету по даному питанню.
Прийнято.
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Головує на засіданні Комітету голова підкомітету з питань митної справи
Сова О.Г.
6. Заслуховування керівництва Державної митної служби України щодо
стану забезпечення реалізації державної митної політики у поточному році та
планів щодо організації роботи і розвитку митної справи у 2022 році.
Доповідач: в.о. Голови Державної митної служби України Демченко В.В.
В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Южаніна Н.П., Холодов
А.І., Леонов О.О., Володіна Д.А., Драганчук Ю.О., Сова О.Г. та ін.
УХВАЛИЛИ: підготувати рішення Комітету по даному питанню на наступне
засідання Комітету.
Прийнято.
Засідання Комітету оголошено закритим.

Голова Комітету
Секретар засідання
Голова підкомітету

Гетманцев Д.О.
Мотовиловець А.В.
Сова О.Г.
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