
Комітет Верховної Ради України
з питань фінансів, податкової та митної політики

Р І Ш Е Н Н Я
на проекти Законів України 

про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України 
щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень

(реєстр. №4101)
про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів 

України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень
(реєстр. №4101-1)

про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів 
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень

(реєстр. №4101-2)
про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів 

України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень
(реєстр. №4101-3)

4 листопада 2020 року (протокол №49) та 
9 листопада 2020 року (протокол № 50)

Комітет Верховної Ради України з питань з питань фінансів, податкової 
та митної політики (далі - Комітет) на своїх засіданнях 30 жовтня 2020 року 
(протокол №48),   4 та 9 листопада 2020 року (протоколи №49, 50) розглянув 
проекти Законів України:

про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів 
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (реєстр. 
№4101 від 15.09.2020), поданий Кабінетом Міністрів України;

про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 
законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень 
(реєстр. №4101-1 від 01.10.2020), поданий народним депутатом України 
Железняком Я.І.;

про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 
законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень 
(реєстр. №4101-2 від 01.10.2020), поданий народними депутатами України 
Заблоцьким М.Б., Совою О.Г., Петруняком Є.В.;

про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 
законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень 
(реєстр. №4101-3 від 01.10.2020), поданий народними депутатами України 
Гетманцевим Д.О. та інш.

Головне науково-експертне управління, розглянувши проекти реєстр. 
№4101, №4101-1, №4101-2, №4101-3 висловило щодо них зауваження.

Оскільки законопроекти №№ 4101, 4101-1, 4101-2, 4101-3 є 
альтернативними відповідно до частини першої статті 100 Регламенту 
Верховної Ради України, до них може бути застосована процедура, 
передбачена частиною другою статті 110 Регламенту, яка передбачає, що при 



розгляді альтернативних законопроектів головний комітет може 
рекомендувати Верховній Раді взяти за  основу один із них або підготувати 
інший законопроект, який вноситься на розгляд Верховної Ради народними 
депутатами - членами цього комітету. 

Під час засідання Комітету було проведено обговорення зауважень і 
пропозицій і підготовлено та розглянуто новий проект про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо 
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. 

За наслідками розгляду та обговорення доопрацьованого законопроекту,  
Комітет вирішив:

1. Відповідно до статті 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради 
України», переглянути рішення, прийняте 30 жовтня 2020 року (протокол 
№48) на проекти Законів України про внесення змін до Податкового кодексу 
України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості 
бюджетних надходжень (реєстр. №4101 від 15.09.2020), про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо 
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (реєстр. №4101-1 від 
01.10.2020), про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень (реєстр. №4101-2 від 01.10.2020), про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо 
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (реєстр. №4101-3 від 
01.10.2020).

2. Підтримати редакцію підготовленого в комітеті нового 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 деяких інших законів 
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. 

3. Внести на розгляд Верховної Ради України підготовлений у Комітеті 
проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень з урахуванням вимог частини другої статті 110 Регламенту 
Верховної Ради України та рекомендувати прийняти його за основу з 
доопрацюванням законопроекту до другого читання з урахуванням наступних 
пропозицій:

У зв'язку із зміною терміну “дата відвантаження товарів” терміном “дата 
здійснення постачання товарів” для застосування при визначенні дати 
виникнення податкових зобов’язань з податку на додану вартість – 
доопрацювати і визначити чітке розуміння переліку юридичних фактів (подій) 
щодо можуть розцінюватися як дата “постачання товарів”;

Доопрацювати механізм контролю за накопиченням залишків тютюнових 
виробів у виробника;

З метою забезпечення прозорості і запровадження чіткого механізму 
реалізації заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася 



на оптовому ринку електричної енергії доопрацювати норми щодо 
відображення у податковому законодавстві такого погашення заборгованості;

Доопрацювати підготовлений проект в частині порядку оподаткування 
земельним податком земель підприємств залізничного транспорту та за 
результатами доопрацювання прийняти рішення про внесення відповідних 
поправок.

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

Голова Комітету                                                                Д.О. Гетманцев
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