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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 №  36 
 
                                                                                         17     червня    2020 р. 
 
                                                                           вул. Липська, 3, зал №2, 15.00 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., Бєлькова 
О.В., Василевська-Смаглюк О.М., Васильченко Г.І., Володіна Д.А., Воронько 
О.Є.,  Горват Р.І.,  Діденко Ю.О., Дубінський О.А., Железняк Я.І., Заблоцький 
М.Б., Кінзбурська В.О., Ковальов О.І., Колісник А.С., Леонов О.О., Марусяк О.Р., 
Мотовиловець А.В., Ніколаєнко А.І., Петруняк Є.В., Рєпіна Е.А., Сова О.Г., 
Устенко О.О., Холодов А.І., Южаніна Н.П.
ВІДСУТНІ: Герега О.В.,  Іванчук А.В., Ковальчук О.В., Козак Т.Р., Кулініч О.І., 
Ляшенко А.О., Палиця І.П., Солод Ю.В.

Заступник Міністра фінансів Воробей С.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

підтримки та підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео- та 
кіно- виробництва (реєстр. № 3060 від 12.02.2020, н.д. Железняк Я.І. та ін.)

2. Проект Закону про внесення зміни до статті 268 Податкового кодексу 
України щодо звільнення від сплати туристичного збору внутрішньо 
переміщених осіб (реєстр. № 3103 від 21.02.2020, н.д. Лубінець Д.В. та ін.)

Проект Закону про внесення змін до статті 268 Податкового кодексу 
України щодо звільнення від сплати туристичного збору внутрішньо 
переміщених осіб (реєстр. № 3103-1 від 13.03.2020, н.д. Королевська Н.Ю. та ін.)
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3. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-
підприємців  (реєстр. № 2524 від 04.12.2019, н.д. Железняк Я.І., Гетманцев Д.О. 
та ін.), друге читання

4. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор (реєстр. №     
2713 від 03.01.2020, н.д. Заблоцький М.Б., Марусяк О.Р.)

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор (реєстр. №     
2713-1 від 13.01.2020, н.д. Наталуха Д.А.)

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор (реєстр. №     
2713-2 від 22.01.2020, н.д. Дубінський О.А.)

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор (реєстр. №     
2713-3 від 23.01.2020, н.д. Дубнов А.В.)

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор (реєстр. №     
2713-д)

5. Проект Постанови Верховної Ради України про доповідь Голови 
Національного банку України Верховній Раді України про діяльність 
Національного банку України

6. Різне. 

Член Комітету Южаніна Н.П. запропонувала виключити з порядку денного 
засідання Комітету законопроект реєстр. № 2524. 

Член Комітету Мотовиловець А.В. запропонував включити до порядку 
денного засідання Комітету законопроект реєстр. № 3443.

Підтримано.
Порядок денний засідання Комітету затверджено.

У зв’язку з відсутністю секретаря Комітету Палиці І.П. вести підрахунок 
голосів доручено народному депутату-члену Комітету Мотовиловцю А.В.

1. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

підтримки та підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео- та 
кіно- виробництва (реєстр. № 3060 від 12.02.2020, н.д. Железняк Я.І. та ін.), 
прийняття рішення.

УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до Податкового кодексу України щодо підтримки та підвищення 
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міжнародної конкурентоспроможності галузі відео- та кіно- виробництва 
(реєстр. № 3060 від 18.02.2020 р.), прийняти за основу.

2. Співдоповідачем за зазначеним питанням на пленарному засіданні сесії 
Верховної Ради України визначити Першого заступника голови Комітету, 
народного депутата України Железняка Я.І.

Голосування: 
«за» - 21, «проти» - немає, «утримався» - 3.

Рішення прийнято.
2. СЛУХАЛИ: 

Про проект Закону про внесення зміни до статті 268 Податкового кодексу 
України щодо звільнення від сплати туристичного збору внутрішньо 
переміщених осіб (реєстр. № 3103 від 21.02.2020, н.д. Лубінець Д.В. та ін.)

Про проект Закону про внесення змін до статті 268 Податкового кодексу 
України щодо звільнення від сплати туристичного збору внутрішньо 
переміщених осіб (реєстр. № 3103-1 від 13.03.2020, н.д. Королевська Н.Ю. та ін.)

Доповідач: Гетманцев Данило Олександрович
Голова Комітету

УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Верховній Раді України включити в порядок 

денний третьої сесії Верховної ради України дев’ятого скликання проект 
Закону України "Про внесення зміни до статті 268 Податкового кодексу України 
щодо звільнення від сплати туристичного збору внутрішньо переміщених осіб" 
(реєстр. №3103 від 21.02.2020 поданий народними депутатами України 
Лубінцем Д.В. та іншими) та проект Закону України "Про внесення змін до 
Закону України "Про внесення зміни до статті 268 Податкового кодексу України 
щодо звільнення від сплати туристичного збору внутрішньо переміщених осіб" 
(реєстр. №3103-1 від 13.03.2020 поданий народними депутатами України 
Королевською Н.Ю. та іншими) та прийняти за основу в першому читанні 
проект Закону України "Про внесення зміни до статті 268 Податкового кодексу 
України щодо звільнення від сплати туристичного збору внутрішньо 
переміщених осіб" (реєстр. №3103 від 21.02.2020). 

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради 
України визначено Голову Комітету Гетманцева Д.О.

Голосування: 
«за» - 20, «проти» -немає, «утримався» - немає.

Рішення прийнято одноголосно.

3. СЛУХАЛИ: 
Про проект Постанови Верховної Ради України про доповідь Голови 

Національного банку України Верховній Раді України про діяльність 
Національного банку України.
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Доповідач: заступник Голови Комітету Дубінський О.А.

В обговоренні питання взяли участь: Холодов А.І., Ніколаєнко А.І., Устенко 
О.О., Мотовиловець А.В., Бєлькова О.В., Южаніна Н.П., Абрамович І.О.

УХВАЛИЛИ:  
Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 240 Закону України 

«Про Регламент Верховної Ради України» та на виконання доручення Голови 
Верховної Ради України № 11/9-2020/48715 від 14.05.2020 Комітет розглянув та 
прийняв рішення зареєструвати та внести на розгляд Верховної Ради України 
проект Постанови Верховної Ради України про доповідь Голови Національного 
банку України Верховній Раді України про діяльність Національного банку 
України та рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду 
прийняти його за основу та в цілому.

Доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено 
заступника Голови Комітету Дубінського Олександра Анатолійовича. 

Голосування:
«за» - 18, «проти» - 3, «утримався» - 2.

Рішення прийнято.
4. СЛУХАЛИ: 

Про проект Закону про внесення змін до Розділу II "Прикінцеві положення" 
Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне 
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" щодо лібералізації 
діяльності у сфері виробництва і обігу спирту етилового (реєстр. № 3443 від 
07.05.2020, н.д. Халімон П.В. та ін.)

Доповідач: народний депутат України Мотовиловець А.В.

В обговоренні питання взяли участь: Устенко О.О., Холодов А.В., Южаніна Н.П., 
Гетманцев Д.О., Дубінський О.А., Заблоцький М.Б.
УХВАЛИЛИ:

У законопроекті шляхом внесення змін до розділу II «Прикінцеві 
положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України 
«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного 
і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» щодо 
лібералізації діяльності у сфері виробництва і обігу спирту етилового» від 
03.12.2019 № 318-ІХ пропонується відтермінувати введення в дію цього 
Закону, змінивши дату «з 1 липня 2020 року» на «1 січня 2021 року».

З метою належного проведення заходів з підготовки об’єктів, які входять 
до складу ДП «Укрспирту» та Концерну «Укрспирт» до приватизації та 
унеможливлення подальшого відтермінування скасування державної монополії 
на виробництво спирту та сприяння детінізації ринку спирту та лікеро-горілчаної 
продукції пропонується:
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 у абзаці другому пункту 1 розділу І законопроєкту цифри та слова «1 
січня 2021 року»  замінити на цифри та слова «1 жовтня 2020 року». 

Зважаючи на викладене, Комітет прийняв рішення рекомендувати 
Верховній Раді України включити в порядок денний третьої сесії Верховної 
Ради України дев’ятого скликання та прийняти за основу та в цілому, як 
Закон законопроект «Про внесення змін до Розділу II «Прикінцеві положення» 
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державне 
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» щодо лібералізації 
діяльності у сфері виробництва і обігу спирту етилового», (реєстр.№3443 від 
07.052020 року), поданий народним депутатом України Халімоном П.В. та 
іншими народними депутатами України, із пропозиціями Комітету.

Співдоповідачем за законопроектом на пленарному засіданні сесії 
Верховної Ради України визначено Голову Комітету Гетманцева Д.О.
  

Голосування:
«за» - 12, «проти» - немає, «утримався» - 11.

Рішення прийнято.
5. СЛУХАЛИ: 

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор (реєстр. №     
2713 від 03.01.2020, н.д. Заблоцький М.Б., Марусяк О.Р.)

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор (реєстр. №     
2713-1 від 13.01.2020, н.д. Наталуха Д.А.)

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор (реєстр. №     
2713-2 від 22.01.2020, н.д. Дубінський О.А.)

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор (реєстр. №     
2713-3 від 23.01.2020, н.д. Дубнов А.В.)

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор (реєстр. №     
2713-д)

Доповідач: народний депутат України Марусяк О.Р.

В обговоренні питання взяли участь: Холодов А.І., Заблоцький М.Б., Ніколаєнко 
А.І., Южаніна Н.П., Воробей С.І.  та ін.
УХВАЛИЛИ:  

1. Підтримати редакцію доопрацьованого у Комітеті проекту про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від 
діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей, доручити 
народним депутатам України – членам Комітету оформити та зареєструвати його 
в установленому порядку як проект Закону України про внесення змін до 
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Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від діяльності з 
організації та проведення азартних ігор та лотерей.

2. Рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду в 
першому читанні прийняти за основу проект Закону України про внесення змін 
до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від діяльності з 
організації та проведення азартних ігор та лотерей, поданий народними 
депутатам України – членами Комітету

3. Доповідати позицію Комітету щодо цього питання доручити Голові 
підкомітету з питань організації та оподаткування грального бізнесу – народному 
депутату України Марусяку О.Р. 

Голосування: 
«за» - 20, «проти» - 1, «утримався» - немає.

Рішення прийнято.
РІЗНЕ.
6. СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Комітету: Гетманцева Д.О. щодо висновку 
антикорупційної експертизи проекту Закону України «Про державне 
регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» реєстр. 
№2285-д від Національного агентства з питань запобігання корупції.
  УХВАЛИЛИ:
          Взяти до відома висновок антикорупційної експертизи проекту Закону 
України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення 
азартних ігор» реєстр. №2285-д від Національного агентства з питань 
запобігання корупції.

Підтримано.
7. СЛУХАЛИ: 

Пропозицію народного депутата України Холодова А.І. запросити на 
наступне засідання Голову Державної податкової служби України                        
Любченка О.М. Пропозицію Голови Комітету народного депутата України 
Гетманцева Д.О. запросити на наступне чергове засідання Комітету Голову 
Держаної податкової служби України Любченка О.М., в.о. Голови Державної 
митної служби України Муратова І.М., в.о. Голови Державної фіскальної служби 
України Солодченко С.В., народним депутатам України членам Комітету 
сформувати перелік питань для направлення до цих органів. Пропозицію 
народного депутата України Холодова А.І. запросити також в.о. начальника ДПС 
у Дніпропетровській області Чуб Г.В., оскільки найбільше скарг надходить на 
дії, бездіяльність ГУ ДФС у Дніпропетровській області.   
В обговоренні питання взяли участь:  Холодов А.І., Гетманцев Д.О.
УХВАЛИЛИ: 

 Запросити на наступне чергове засідання Комітету Голову Держаної 
податкової служби України Любченка О.М., в.о. Голови Державної митної 
служби України Муратова І.М., в.о. Голови Державної фіскальної служби 
України Солодченко С.В., в.о. начальника ДПС у Дніпропетровській області Чуб 
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Г.В. Народним депутатам України членам Комітету сформувати перелік питань 
для направлення до цих органів.

Підтримано.
8. СЛУХАЛИ: 

Інформацію керівника секретаріату Комітету з питань фінансів, податкової 
та митної політики Прийми І.М. про наявність в секретаріаті Комітету вакантних 
посад головних консультантів, а також відсутність працівника, відповідального 
за блок питань щодо спрощеної системи оподаткування та доходів фізичних осіб. 
Була внесена пропозиція щодо прийняття рішення про переведення на посаду 
головного консультанта секретаріату Комітету Левченка Віктора 
Валентиновича - начальника відділу адміністрування податків з фізичних осіб 
– підприємців управління адміністрування податку на доходи фізичних осіб та 
податків з самозайнятих осіб Департаменту податків і зборів з фізичних осіб 
ДФС України. 

Також було запропоновано звернутися до Керівника Апарату Верховної 
Ради України щодо проведення добору з призначення на дві вакантні посади 
головних консультантів у секретаріаті Комітету відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 290 «Деякі питання призначення на 
посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

УХВАЛИЛИ:  
Направити звернення Комітету до Керівника Апарату Верховної Ради 

України щодо:
переведення Левченка В.В. на посаду головного консультанта 

секретаріату Комітету;
проведення добору з призначення на дві вакантні посади головних 

консультантів у секретаріаті Комітету.

Підтримано одноголосно.

Голова Комітету                                                           Гетманцев Д.О.

Секретар  засідання
народний депутат України                                                     Мотовиловець А.В.СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:ГЕТМАНЦЕВ ДАНИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
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