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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 № 57 
                                                                                                         25 лютого 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 – Абрамович І.О., Аллахвердієва І.В., Володіна 
Д.А., Воронько О.Є., Василевська-Смаглюк О.М., Горват Р.І., Дубінський О.А.,   
Железняк Я.І., Заблоцький М.Б., Іванчук А.В.,  Діденко Ю.О., Герега О.В., 
Колісник А.С., Ковальов О.І., Ковальчук О.В., Козак Т.Р., Кулініч О.І., 
Кінзбурська В.О., Леонов О.О., Ляшенко А.О., Ніколаєнко А.І., Марусяк О.Р., 
Мотовиловець А.В., Петруняк Є.В., Рєпіна Е.А., Сова О.Г., Устенко О.О., 
Холодов А.І., Солод Ю.В.,  Шкрум А.І.
Секретаріат Комітету.

ВІДСУТНІ: члени Комітету – Васильченко Г.І.,  Палиця І.П., Южаніна Н.П.

ЗАПРОШЕНІ:
Арахамія Д.Г. – народний депутат України.
Воробей С.І. – заступник Міністра фінансів України. 
Драганчук Ю.О. – заступник Міністра фінансів України. 
Москаленко О.П. - директор департаменту Міністерства фінансів України.
Олейніков Є.В. – заступник Голови ДПС.
Куц М.О. – директор Департаменту методології ДПС.
Рожкова Л.О. - директор департаменту видатків бюджету органів влади МФУ.
Сенниченко Д.В. -  Голова Фонду державного майна України.
Мельник В.І. – Голова Державної фіскальної служби України.
Гаєвський І.М.  – перший заступник Голови Служби фінансового моніторингу 
України.
Никифоров С.Л. – Голова Наглядової Ради Асоціації колекторського бізнесу 
України.
Рудий І.Т. - Голова Комісії з регулювання  азартних ігор та лотерей.
Смілянський І.Ю. - Генеральний директор "Укрпошти".
Кужель О.В. – народний депутат України 8 скликання.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Перегляд рішення Комітету від 17.06.2020 року (Протокол №36)  щодо проекту 
Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування 
доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей 
(реєстр. № 2713-д від 19.06.2020, н.д. Марусяк О.Р.)
2. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо 
оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних 
поштових та експрес-відправленнях) (реєстр. № 4278 від 28.10.2020, н.д. Сова 
О.Г. та ін.), друге читання.
3. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України (щодо 
оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) 
у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях та 
порядку їх декларування) (реєстр. № 4279 від 28.10.2020, н.д. Сова О.Г. та ін.), 
друге читання.
4. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості (реєстр. № 
4241 від 21.10.2020, н.д. Василевська-Смаглюк О.М., Гетманцев Д.О. та ін.), 
друге читання.
5. РІЗНЕ.

1) Інформування про результати робочої групи з питань некоректної 
організації банками належної перевірки національних публічних діячів;

2) Заслухати Голову Фонду державного майна України Сенниченка Дмитра 
Володимировича щодо впровадження норм Закону України від 5 грудня 2019 
року № 354-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку 
об’єктів нерухомості та прозорості реалізації майна»;

3) Заслухати Голів Державної фіскальної служби України, Державної 
податкової служби України та Державної служби фінансового моніторингу 
України для надання відповідної інформації щодо ситуації, яка склалася зі 
сплатою  податку на додану вартість та акцизного податку на ринку сигарет, та 
керівництво ТОВ «ТЕДІС Україна».

Порядок денний затверджено.

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

1. СЛУХАЛИ: 
Про перегляд рішення Комітету від 17.06.2020 року (Протокол №36)  щодо 

проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор 
та лотерей (реєстр. № 2713-д від 19.06.2020, н.д. Марусяк О.Р.)

Доповідач: народний депутат України Марусяк Олег Романович
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В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Заблоцький М.Б., Леонов 
О.О., Дубінський О.А., Шкрум А.І., Холодов А.І., Арахамія Д.Г., Мотовиловець 
А.В., Ніколаєнко А.І., Воробей С.І., Рудий І.Т.

Голосування про повернення до розгляду проекту Закону про внесення змін 
до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від діяльності з 
організації та проведення азартних ігор та лотерей (реєстр. № 2713-д від 
19.06.2020, н.д. Марусяк О.Р.)

Голосування:
«за» - 21, «проти» - немає, «утримався» - 9.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:  
Комітет відповідно до частини 5 статті 44 Закону України «Про Комітети 

Верховної Ради України» переглянув прийняте рішення (висновок) від 17 червня 
2020 року (протокол № 36) щодо проекту Закону про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від діяльності з 
організації та проведення азартних ігор та лотерей (реєстр. №2713-д від 
19.06.2020) (далі – законопроект).

В результаті проведення додаткових консультацій надійшли нові 
зауваження та пропозиції народних депутатів України членів Комітету, а тому  
виникла необхідність доопрацювати текст законопроекту реєстр. №2713-д а 
саме:

- передбачити оподаткування великих виграшів (більше 8 мінімальних 
заробітних плат);

- відмовитись від запровадження на три роки нульової ставки податку 
на дохід для діяльності з організації та проведення азартних ігор, проте 
скасувати потрійну плату за ліцензії на провадження діяльності з 
організації та проведення букмекерської діяльності, на провадження 
діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі 
Інтернет, а також за гральний автомат;

- встановити на всі види діяльності єдину ставку податку на дохід – 10% 
від валового грального доходу. 

Керуючись частиною 2 статті 110 Закону України «Про Регламент 
Верховної Ради України», частиною 5 статті 44 Закону України «Про комітети 
Верховної Ради України, Комітет вирішив:

1) переглянути прийняте рішення від 17 червня 2020 року (протокол 
№36) щодо проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та 
проведення азартних ігор та лотерей (реєстр. №2713-д від 19.06.2020);

2) відкликати проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та 
проведення азартних ігор та лотерей (реєстр. №2713-д від 19.06.2020);
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3) внести на заміну новий текст проекту Закону про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від 
діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей;

4) рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від 
діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей, 
поданий Комітетом на заміну як доопрацьований, прийняти за основу 
та в цілому як Закон з необхідними техніко-юридичними 
правками;

5) доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради 
України визначити Голову підкомітету з питань організації та 
оподаткування грального бізнесу – народного депутата України 
Марусяка О.Р.

Голосування:
«за» - 21, «проти» - 2, «утримався» - 7.

Рішення прийнято.

2. СЛУХАЛИ: 
Про проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України (щодо 

оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) 
у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях та 
порядку їх декларування) (реєстр. № 4279 від 28.10.2020, н.д. Сова О.Г. та ін.), 
друге читання.

Доповідач: народний депутат України Сова Олександр Георгійович

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Заблоцький М.Б.,  
Дубінський О.А., Шкрум А.І., Холодов А.І., Герега О.В., Драганчук Ю.О., 
Москаленко О.П., Смілянський І.Ю., Кужель О.В.

УХВАЛИЛИ:  
1. Врахувати у таблиці до другого читання пропозиції №№ 2, 8, 13, 35, 91, 

125 які були подані у відповідності до пункту 4 частини першої  статті 15 Закону 
України «Про комітети Верховної Ради України».

2. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану підкомітетом з 
питань митної справи до розгляду Комітетом, з урахуванням результатів 
обговорення та голосування на засіданні Комітету.

3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 
другому читанні проект Закону України  про внесення змін до Митного кодексу 
України (щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються 
(пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-
відправленнях та порядку їх декларування) (реєстр. № 4279)) прийняти в 
другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками.
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4. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити голову підкомітету з 
питань митної справи Сову О.Г. (розгорнуте рішення Комітету додається).

Прийнято «одноголосно».

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

(щодо оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) у 
міжнародних поштових та експрес-відправленнях) (реєстр. № 4278 від 
28.10.2020, н.д. Сова О.Г. та ін.), друге читання.

Доповідач: народний депутат України Сова Олександр Георгійович

В обговоренні питання взяли участь: Дубінський О.А., Арахамія Д.Г., Гетманцев 
Д.О., Леонов О.О., Ковальов О.І., Холодов А.І., Драганчук Ю.О. та ін.

УХВАЛИЛИ:  
1. Врахувати у таблиці до другого читання пропозиції №№ 12, 33, 38, 52, 55, 

64 які були подані у відповідності до пункту 4 частини першої  статті 15 Закону 
України "Про комітети Верховної Ради України".

2. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану підкомітетом з 
питань митної справи до розгляду Комітетом, з урахуванням результатів 
обговорення та голосування на засіданні Комітету.

3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 
другому читанні проект Закону України про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо оподаткування митними платежами товарів, що 
переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-
відправленнях) (реєстр. № 4278) 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. (розгорнуте рішення Комітету додається).

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

Рішення прийнято.
4. СЛУХАЛИ:

Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості (реєстр. 
№ 4241 від 21.10.2020, н.д. Василевська-Смаглюк О.М., Гетманцев Д.О. та ін.), 
друге читання.

Доповідач: народний депутат України Василевська-Смаглюк Ольга 
Михайлівна
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В обговоренні питання взяли участь: Кінзбурська В.О., Шкрум А.І., Никифоров 
С.Л.

УХВАЛИЛИ:  
До законопроекту для підготовки його до другого читання у термін, 

визначений положеннями статті 116 Закону України «Про Регламент Верховної 
Ради України», надійшло 379 пропозицій від народних депутатів України.

Під час доопрацювання законопроекту до другого читання народними 
депутатами – членами Комітету підготовлено 26 пропозицій на підставі пункту 
4 частини першої статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради 
України», а саме пропозиції № 1, 2, 4, 19, 62, 73, 74, 102, 119, 185, 229, 236, 248, 
257, 266, 274, 283, 293, 299, 304, 311, 319, 354, 358, 361, 371, які були подані на 
розгляд Комітету, підтверджені на його засіданні та за результатами голосування 
на засіданні Комітету враховані у таблиці до другого читання.  

Пропозиції 1, 2, 4 внесені з метою приведення тексту законопроекту у 
відповідність із вимогами нормо-проектувальної техніки. Пропозиції 19, 74, 102, 
266, 293, 311 внесені з метою редакційного доопрацювання пропозицій народних 
депутатів України. Пропозиція 73 внесена на виконання доручення, наданого 
Верховною Радою України  Комітету при розгляді проекту в першому читанні. 
Пропозиції 4 та 119 спрямовані на врегулювання питання нерозповсюдження дії 
обмежень, встановлених законопроектом для врегулювання заборгованості на 
дії, що вчиняються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Пропозиція 185 
спрямована на забезпечення безперервної відповідності учасників 
колекторських компаній вимогам закону. Пропозиції 229, 274, 371 направлена на 
поширення передбачених законопроектом гарантій захисту також на третіх осіб, 
які надали згоду на взаємодію. Пропозиції 62, 236, 248, 257, 283, 319,  
доопрацьовують текст редакційно. Пропозиції 299, 354, 361 спрямовані на 
усунення корупційних ризиків, виявлених НАЗК. Пропозиція 357 надана з метою 
забезпечення правової визначеності у процесі застосування заходів впливу.

Таким чином, 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 137 (у тому числі, 25 частково та 31 редакційно) пропозицій та 
поправок, відхилено – 268 пропозиції та поправки. 

Враховані пропозиції та поправки спрямовані на посилення гарантій захисту 
споживачів, їх представників, спадкоємців, поручителів, майнових поручителів 
при врегулюванні простроченої заборгованості.

Відхилені пропозиції та поправки стосуються системи державного 
контролю за діяльністю колекторських компаній, що використовує як базовий 
інструмент ліцензування. Також відхилені пропозиції, що не стосуються 
предмету правового регулювання проекту. Частина поправок відхилені у зв’язку 
з термінологічною неузгодженістю з рештою тексту проекту.

Враховуючи викладене, керуючись пунктом 4 частини першої  статті 15,  
пунктами 5, 6 частини першої статті 16 Закону України «Про комітети 
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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 № 1, 2, 4, 19, 62, 73, 

74, 102, 119, 185, 229, 236, 248, 257, 266, 274, 283, 293, 299, 304, 311, 319, 354, 
358, 361, 371, які були подані 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 за результатами розгляду в 
другому читанні проект Закону України про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні 
простроченої заборгованості  (реєстр. № 4241) 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 Василевську-
Смаглюк О.М.

Прийнято «одноголосно».

Головує на засіданні Комітету заступник Голови Комітету Холодов А.І.

5. РІЗНЕ:
     У зв’язку з відсутністю на засіданні Комітету кворуму вирішено перенести 
розгляд «Різного» першим питанням на наступне засідання Комітету.

Засідання Комітету оголошено закритим.

        Голова Комітету                                                              Гетманцев Д.О.

Секретар засідання                                                         Мотовиловець А.В.
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