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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 №  39 
 
                                                                                         9    липня    2020 р. 
 
                                                                           вул. Липська, 3, зал №2, 13.00 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., Володіна Д.А., Воронько О.Є.,  Герега О.В.,  Горват Р.І.,  Діденко Ю.О., 
Железняк Я.І., Заблоцький М.Б., Іванчук А.В., Ковальчук О.В., Ковальов О.І., 
Колісник А.С., Кулініч О.І., Ляшенко А.О., Холодов А.І., Рєпіна Е.А., Ніколаєнко 
А.І., Леонов О.О., Петруняк Є.В., Марусяк О.Р., Мотовиловець А.В., Сова О.Г., 
Устенко О.О., Южаніна Н.П.
ВІДСУТНІ: Василевська-Смаглюк О.М., Дубінський О.А., Кінзбурська В.О., 
Козак Т.Р., Солод Ю.В., Палиця І.П. 
ЗАПРОШЕНІ:
Камельчук Юрій Олександрович - народний депутат України.
Воробей Світлана Іванівна – заступник Міністра фінансів України.
Тітарчук Михайло Іванович -  заступник Голови ДПС.
Куц Мар’яна  Олегівна -  директор Департаменту правової роботи ДПС.

Секретаріат Комітету.

За ініціативи народного депутата України Горвата Р.І. знято з порядку 
денного засідання Комітету проект Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо використання вітчизняної сировини (реєстр. 
№ 2431), проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державне 
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" щодо використання 
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вітчизняної сировини (реєстр. № 2431-1) та проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо використання вітчизняної сировини, 
(реєстр. № 2431-доопрацьований), а також надано доручення Горвату Р.І. 
підготувати доопрацьований законопроект до розгляду на перше засідання 
Комітету, яке відбудеться у вересні.   

Народний депутат України Колісник А.С. проінформувала про перенесення 
розгляду проекту Закону про внесення змін до статті 287 Митного кодексу 
України (щодо спрощення ввезення складових для продукції оборонного 
призначення) (реєстр. № 3558 від 28.05.2020, Кабінет Міністрів України).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо звільнення від сплати судового збору у зв'язку з оскарженням постанов у 
справах про адміністративні правопорушення (реєстр. № 3424 від 04.05.2020, 
н.д. Припутень Д.С. та група н.д.)

2. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку галузі 
електричного транспорту в Україні (реєстр. № 3476 від 14.05.2020, н.д. Горват 
Р.І. та група н.д.)

3. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 
стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні (реєстр. №     
3477 від 14.05.2020, н.д. Горват Р.І. та група н.д.)

4. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому 
ринку електричної енергії (реєстр. № 2389 від 06.11.2019, н.д. Камельчук Ю.О.)

5. Перегляд  рішення, прийнятого 3 червня 2020 року (відповідно до 
статті 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України»), щодо 
законопроектів:

про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів 
України щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції (реєстр. 
№ 3131 від 27.02.2020р., н.д. Сольський М.Т., Арахамія Д.Г. та ін.);

про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 
законодавчих актів України щодо удосконалення системи оподаткування у сфері 
земельних відносин і сільського господарства (реєстр.№ 3131-1 від 17.03.20р., 
н.д. Тарасов О.С. та ін.).

Порядок денний засідання Комітету погоджено.

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

1. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо звільнення від сплати судового збору у зв'язку з оскарженням 
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постанов у справах про адміністративні правопорушення (реєстр. № 3424 від 
04.05.2020, н.д. Припутень Д.С. та група н.д.)

Доповідач: Аллахвердієва Ірина Валеріївна
 голова підкомітету з питань тарифного і нетарифного регулювання

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Горват Р.І., Гетманцев Д.О.

УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Верховній Раді України включити в порядок 

денний третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект 
Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо звільнення 
від сплати судового збору у зв'язку з оскарженням постанов у справах про 
адміністративні правопорушення (реєстр. №3424 від 04.05.2020), поданий 
народними депутатами України Припутнем Д.С., Павлюком М.В. та ін. та 
прийняти за основу.

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної 
Ради України визначити народного депутата України Аллахвердієву І.В.

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

Рішення прийнято.
2. СЛУХАЛИ:

Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку галузі 
електричного транспорту в Україні (реєстр. № 3476 від 14.05.2020, н.д. Горват 
Р.І. та група н.д.)

Доповідач: Горват Роберт Іванович
народний депутат України

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

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

змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 
щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні (реєстр. 
№ 3476), включити в порядок денний третьої сесії Верховної Ради дев’ятого 
скликання та прийняти за основу.

2. Співдоповідачем за зазначеним питанням на пленарному засіданні сесії 
Верховної Ради України від Комітету визначити народного депутата України 
Горвата Р.І.

Голосування: 
«за» - 23, «проти» - немає, «утримався» - 1.

Рішення прийнято.
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3. СЛУХАЛИ: 
Про проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні (реєстр. №     
3477 від 14.05.2020, н.д. Горват Р.І. та група н.д.)

Доповідач: Горват Роберт Іванович
народний депутат України

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

УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Верховній Раді України включити в порядок денний та 

прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Митного кодексу 
України щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні 
(реєстр. № 3477 від 14.05.2020), поданий народними депутатами України 
Горватом Р.І., Гетманцевим Д.О., Заблоцьким М.Б., Железняком Я.І., Кулінічем 
О.І., Марусяком О.Р. та іншими (всього 28 н.д.).

2. Доповідачем законопроекту на засіданні Верховної Ради України 
визначено народного депутата України Горвата Р.І. – Голову підкомітету з 
питань правового забезпечення діяльності митних органів. Співдоповіді від 
Комітету законопроект не потребує. 

Голосування: 
«за» - 24, «проти» - немає, «утримався» - 1.

Рішення прийнято.
4. СЛУХАЛИ: 

Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася на 
оптовому ринку електричної енергії (реєстр. № 2389 від 06.11.2019, н.д. 
Камельчук Ю.О.)

Доповідач: Камельчук Юрій Олександрович
народний депутат України

В обговоренні питання взяли участь: Устенко О.О., Южаніна Н.П., Заблоцький 
М.Б., Холодов А.І., Куц М.О.

УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Верховній Раді України включити в порядок денний 

третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо заходів, спрямованих на 
погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної 
енергії (реєстр. № 2389 від 06.11.2019), поданий народним депутатом України 
Камельчуком Ю.О. та прийняти за основу з доопрацюванням законопроекту до 
другого читання з урахуванням наступних пропозицій:

https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18075
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21023
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21045
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21043
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15804
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15804
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-  виключити з законопроекту реєстр. № 2389  норми, які прийняті Законом 
України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних 
неузгодженостей у податковому законодавстві» від 16.01.2020 № 466;

- визначити конкретних суб’єктів – учасників процедури погашення 
(списання) заборгованості, які будуть застосовувати коригування фінансового 
результату; 

- визначити термін застосування коригувань фінансового результату до 
оподаткування, з урахуванням норм Закону про заходи, спрямовані на 
погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної 
енергії, враховуючи те, що це є норми перехідних положень Податкового 
кодексу України;

- визначити, що податкові зобов’язання та податковий кредит з податку на 
додану вартість не нараховуватимуться та/або не коригуватимуться виключно по 
операціях в рамках погашення (списання) заборгованості відповідно до Закону 
України «Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилися 
на оптовому ринку електричної енергії»;

- пункт 2 підрозділу 93 узгодити з пунктом 38 підрозділу 10 розділу ХХ 
«Прикінцеві та перехідні положення» Податкового кодексу України;

- визначити дату списання заборгованості, бюджети за рахунок яких 
здійснюється списання заборгованості, а також перелік податків.

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

Голосування: 
«за» - 20, «проти» - немає, «утримався» - 3.

Рішення прийнято.

Перегляд  рішення, прийнятого 3 червня 2020 року (відповідно до статті 
44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України»), щодо 
законопроектів:

про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів 
України щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції (реєстр. 
№ 3131 від 27.02.2020р., н.д. Сольський М.Т., Арахамія Д.Г. та ін.);

 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 
законодавчих актів України щодо удосконалення системи оподаткування у сфері 
земельних відносин і сільського господарства (реєстр.№ 3131-1 від 17.03.20р., 
н.д. Тарасов О.С. та ін.).

Голосування за перегляд рішення Комітету: 
«за» - 24, «проти» - немає, «утримався» - 2.

Рішення прийнято.
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5. СЛУХАЛИ: 
Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 

інших законів України щодо детінізації виробництва сільськогосподарської 
продукції (реєстр. № 3131 від 27.02.2020р., н.д. Сольський М.Т., Арахамія Д.Г. 
та ін.);

 Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких інших законодавчих актів України щодо удосконалення системи 
оподаткування у сфері земельних відносин і сільського господарства (реєстр.№ 
3131-1 від 17.03.20р., н.д. Тарасов О.С. та ін.).

Доповідач: Заблоцький Мар’ян Богданович 
народний депутат України

В обговоренні питання взяли участь: Ковальчук О.В., Васильченко Г.І., Кулініч 
О.І., Іванчук А.В., Ніколаєнко А.І., Железняк Я.І., Южаніна Н.П., Ковальов О.І., 
Гетманцев Д.О.

УХВАЛИЛИ:  
1. Відповідно до статті 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради 

України», переглянути рішення, прийняте 3 червня 2020 року (протокол № 34) 
щодо законопроектів №№3131, 3131-1. 

2. Підтримати редакцію підготовленого законопроекту, доручити народним 
депутатам України – членам Комітету оформити та в установленому порядку 
зареєструвати цей проект як проект Закону України про внесення змін до 
Податкового кодексу України та інших законів України щодо детінізації 
виробництва сільськогосподарської продукції. 

3. Внести на розгляд Верховної Ради України підготовлений у Комітеті 
проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та 
інших законів України щодо детінізації виробництва сільськогосподарської 
продукції з урахуванням вимог частини другої статті 110 Регламенту Верховної 
Ради України та рекомендувати прийняти його за основу.

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

Голосування: 
«за» - 24, «проти» - 3, «утримався» - 1.

Рішення прийнято.

Засідання Комітету оголошено закритим.

Голова Комітету                                                           Гетманцев Д.О.

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

Підписувач:ГЕТМАНЦЕВ ДАНИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA10400000006743D0087F6A301
Дійсний до: 17.07.2021 23:59:59
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