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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 № 67

 
                                                                                                        13 травня 2021 р.

 14.00 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 –Васильченко Г.І., Василевська-Смаглюк О.М., 
Горват Р.І., Володіна Д.А., Воронько О.Є., Заблоцький М.Б., Ковальчук О.В., 
Кулініч О.І., Ніколаєнко А.І., Іванчук А.В.,  Железняк Я.І., Діденко Ю.О., Герега 
О.В., Колісник А.С., Ковальов О.І., Кінзбурська В.О., Леонов О.О., Ляшенко 
А.О., Марусяк О.Р., Мотовиловець А.В., Петруняк Є.В., Рєпіна Е.А., Сова О.Г., 
Устенко О.О., Холодов А.І.,  Шкрум А.І., Южаніна Н.П.
Секретаріат Комітету.

ВІДСУТНІ: члени Комітету – Аллахвердієва І.В., Абрамович І.О., Дубінський 
О.А., Солод Ю.В., Палиця І.П., Козак Т.Р.

ЗАПРОШЕНІ:
Народні депутати України: Нестеренко К.О., Чернєв Є.В., Гриб В.О., Кабаченко 
В.В.
Заступник Міністра фінансів України Воробей С.І.
Заступник Міністра  розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України Висоцький Т.М.
Заступник Голови Державної фіскальної служби України Орленко І.М.  
Заступник Голови Національного банку України Шабан О.В.
Заступник Міністра цифрової трансформації України Борняков О.С.
Перший заступник Голови Державної податкової служби України Рубан Н.І.
В.о. Директора департаменту Державної податкової служби України 
Сінгаєвський І.П.
Заступник начальника Управління Офісу Генерального прокурора України 
Пісоцький В.О.
Керівник патронатної служби Державного бюро розслідувань Корінь С.О.
Заступник Голови Фонду державного майна України Єлейко Т.Я.
Директор директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції 
України Олійник О.М.
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Начальник 8-го відділу Національної поліції України Писарчук І.В.
Представник Служби безпеки України Бондаренко Ю.В.
Голова Антимонопольного комітету України Піщанська О.С. 
Начальник відділу законопроектної роботи Юридичного департаменту 
Антимонопольного комітету України Стаднюк Т.В.
Представник Офісу Президента України Олійник Дмитро.
Позаштатний консультант Комітету з питань фінансів, податкової та митної 
політики Смердов Віталій. 
Менеджер ІТ Комітету Європейської Бізнес Асоціації Куничак Ольга.

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

За результатами обговорення порядку денного надійшла пропозиція першим 
питанням розглянути затвердження рішення Комітету про результати 
заслуховування керівництва Державної податкової служби України та 
Державної фіскальної служби України щодо боротьби з тіньовим ринком 
виробництва та торгівлі пальним та окремих питань діяльності органів державної 
фіскальної служби України.

В обговоренні питань порядку денного взяли участь: Южаніна Н.П., Ніколаєнко 
А.І., Мотовиловець А.В., Холодов А.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Затвердження рішення Комітету про результати заслуховування керівництва 
Державної податкової служби України та Державної фіскальної служби України 
щодо боротьби з тіньовим ринком виробництва та торгівлі пальним та окремих 
питань діяльності органів державної фіскальної служби України.
2. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні (реєстр. № 5376 від 
14.04.2021, н.д. Чернєв Є.В. та ін.)
3. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян 
шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами 
належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету (реєстр. №5153 
від 25.02.2021, Президент України), друге читання.
4. Проект Закону про внесення зміни до статті 16 Закону України "Про валюту і 
валютні операції" у зв'язку із внесенням змін до Податкового кодексу України 
щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури 
громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними 
особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету (реєстр. 
№5155 від 25.02.2021, Президент України), друге читання.
5. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 
розширення повноважень приватних виконавців на примусове виконання 
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постанов про накладення штрафу за порушення митних правил (реєстр. № 4532 
від 21.12.2020, Кабінет Міністрів України)
6. РІЗНЕ.

- заслухати представників  МФУ, ДПС України, ДФС України, за участю ДБР, 
ОГПУ, СБУ, МВС та Національної поліції України щодо боротьби з незаконним 
обігом алкогольної продукції в Україні.

Голосування: 
«за» - 25, «проти» - 1, «утримався» -1.

Рішення прийнято. Порядок денний затверджено.

1. СЛУХАЛИ:
Про затвердження рішення Комітету про результати заслуховування керівництва 
Державної податкової служби України та Державної фіскальної служби України 
щодо боротьби з тіньовим ринком виробництва та торгівлі пальним та окремих 
питань діяльності органів державної фіскальної служби України.

Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Данило Олександрович

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Василевська-Смаглюк О.М., 
Петруняк Є.В., Холодов А.І.

УХВАЛИЛИ:  
1. Визнати незадовільною роботу щодо протидії нелегальному ринку 

палива в державі.
2. Визнати незадовільною роботу Голови ДФС України Мельника В.І. в 

частині показників роботи ДФС України та надання неналежних відповідей на 
депутатські звернення та депутатські запити. 

3. Рекомендувати Державній податковій службі України провести 
перевірки:

3.1. платників податків (АЗС, з них інших АЗС блочного, контейнерного 
та модульного типів, в тому числі об’єктів роздрібної торгівлі згідно додатку № 
1 та міні НПЗ згідно додатку № 2) щодо дотримання ними законодавства з питань 
виробництва та обігу підакцизних товарів, здійснення розрахункових операцій, 
ведення касових операцій, наявності ліцензій та інших вимог податкового 
законодавства та в разі виявлення порушень припинити таку незаконну 
діяльність;

3.2. суб’єктів господарювання, що здійснюють імпорт/виробництво 
продукції, що відповідає коду УКТЗЕД 3814009090 по ланцюгу постачання до 
кінцевих споживачів щодо цільового їх використання, з метою унеможливлення 
використання в якості домішки для моторних палив та мінімізації сплати 
акцизного податку;

3.3. суб’єктів господарювання, які придбавають газовий конденсат і 
нафту сиру для встановлення (виявлення) продукції, що виготовляється з такої 
сировини та чи відноситься така продукція до підакцизної. А також проведення 
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перевірок по ланцюгу постачання на предмет її цільового використання.
Інформацію про результати виконання пункту 1 цього Рішення 

надати в розрізі кожної міні-НПЗ, кожного об’єкта роздрібної торгівлі, 
кожного суб'єкта, які використовують різноманітні безакцизні розчинники 
для виробництва палива, про вжиті податковим органом контрольно-
перевірочні заходи, результати таких заходів, анульовані ліцензії, проведенні 
донарахування, передані матеріали до податкової міліції (копії таких листів) 
і т.ін. 

4. Рекомендувати Державній фіскальній службі України за результатними 
опрацювання отриманих від ДПС України матеріалів  та виявлених самостійно 
порушень у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів по додатках № 1 та 
№ 2, та суб'єктів, які використовують різноманітні безакцизні розчинники для 
виробництва палива та мінімізації сплати акцизного податку, вжити заходів 
відповідно до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", 
Кримінального процесуального кодексу України.

  Інформацію про результати роботи надати в розрізі кожної міні-
НПЗ, кожного об’єкта роздрібної торгівлі, суб'єктів, які використовують 
різноманітні безакцизні розчинники для виробництва палива та мінімізації 
сплати акцизного податку про вжиті податковою міліцією заходи, 
зареєстровані кримінальні провадження, передані матеріали до суду, 
винесені обвинувальні вироки, сума відшкодованих збитків до бюджету і т.ін. 

5. Рекомендувати Державній податковій службі України розробити 
Алгоритм автоматичного формування аналітичних звітів щодо виявлення 
ризикових платників податків у сфері обігу пального.

6. Рекомендувати керівництву Державної податкової служби України та 
Державної фіскальної служби України за участі народних депутатів України 
організувати виїзди на об'єкти роздрібної торгівлі пальним, автозаправні станції, 
міні-НПЗ для виявлення можливих порушень законодавства у сфері виробництва 
та обігу підакцизної продукції.  

7. Головам Державної податкової служби України Любченку О.М. та 
Державної фіскальної служби України Мельнику В.І. забезпечити належний 
розгляд депутатських звернень та запитів з наданням вмотивованих відповідей 
народним депутатам України з дотриманням вимог Закону України «Про статус 
народного депутата України» та повторно надати вмотивовані відповіді на 
депутатські звернення, що зазначені в мотивувальній частині.

8. Рекомендувати Головам Державної податкової служби України 
Любченку О.М. та Державної фіскальної служби України Мельнику В.І.  
провести перевірку фактів викладених в мотивувальній частині цього Рішення 
щодо невиконання посадовими, службовими особами своїх функціональних 
обов’язків у боротьбі з тіньовим ринком виробництва та торгівлі пальним, в тому 
числі щодо ймовірного неналежного обліку та зберігання вилучених підакцизних 
товарів. 

9. Рекомендувати Голові Державної фіскальної служби України                
Мельнику В.І. надати до Комітету інформацію щодо вилучених підрозділами 
податкової міліції паливно-мастильних матеріалів протягом січня-квітня 2021 
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року у розрізі суб’єктів, в яких вилучені такі підакцизні товари, та суб’єктів, яким 
такі товари передані на відповідальне зберігання, підстав для передачі вилучених 
підакцизних товарів на відповідальне зберігання.

10. Попередити посадових осіб ДПС України та ДФС України про 
невідворотність настання відповідальності за невиконання покладених 
посадових обов’язків в сфері протидії незаконному обігу підакцизних товарів.   
Інформацію про виконання цього рішення просимо в установленому порядку 
надати Комітету до 15 червня 2021 року, а в подальшому про виконання пунктів 
3 та 4 цього Рішення щомісяця до 15 числа наступного періоду 2021 року та 
бути готовим доповісти на засіданні Комітету. (розгорнуте рішення Комітету 
додається)

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

Рішення прийнято.
2. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні (реєстр. № 5376 від 
14.04.2021, н.д. Чернєв Є.В. та ін.)

Доповідач: народний депутат України Чернєв Єгор Володимирович
Співдоповідач: голова підкомітету Діденко Юлія Олександрівна 

В обговоренні питання взяли участь: Борняков О.Є., Железняк Я.І., 
Мотовиловець А.В., Ніколаєнко А.І., Холодов А.І., Заблоцький М.Б., Южаніна 
Н.П., Васильченко Г.І., Воробей С.І., Смердов В.

УХВАЛИЛИ:  
1. рекомендувати Верховній Раді України:
- проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні, внесений 
народними депутатами України Чернєвим Є.В., Крячком М.В. та іншими 
народними депутатами України (реєстр. № 5376 від 14.04.2021) включити до 
порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

- за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні, відповідно до 
пункту 1 частини першої статті 114 Закону України «Про регламент Верховної 
Ради України», прийняти за основу з дорученням  Комітету Верховної Ради 
України з питань фінансів, податкової та митної політики при підготовці до 
другого читання доопрацювати зазначений законопроект відповідно до 
частини першої статті 116 Закону України «Про Регламент Верховної Ради 
України» щодо внесення змін до тексту проекту стосовно встановлення 
величини єдиного внеску, що сплачується страхувальником з суми 
винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за гіг–
контрактами, укладеними у порядку, передбаченому Законом України «Про 
стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», у розмірі 
мінімального страхового внеску.
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2. Співдоповідачем від Комітету визначити Голову Комітету – 
народного депутата України Гетманцева Д.О.

Голосування: 
«за» - 25, «проти» - немає, «утримався» -2.

Рішення прийнято.
3. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян 
шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами 
належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету (реєстр. №5153 
від 25.02.2021, Президент України), друге читання.

Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Данило Олександрович 

В обговоренні питання взяли участь: Железняк Я.І., Ніколаєнко А.І., Холодов 
А.І., Южаніна Н.П., Воробей С.І., Олійник Д., Василеська-Смаглюк О.М., 
Нестеренко К.О., Гриб В.О., Кабаченко В.В., Шабан О.В.

УХВАЛИЛИ:  
1. Врахувати у таблиці до другого читання всі пропозиції Комітету, які були 

надіслані та які були озвучені на цьому засіданні у відповідності до пункту 4 
частини першої  статті 15 Закону України "Про комітети Верховної Ради 
України" народними депутатами України – членами Комітету з питань фінансів, 
податкової та митної політики.

2. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації 
доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження 
добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати 
одноразового збору до бюджету (реєстр. №5153) прийняти в другому читанні 
та в цілому з пропозиціями Комітету з питань фінансів, податкової та митної 
політики та необхідними техніко-юридичними правками

3. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на пленарному 
засіданні Верховної Ради України визначити Голову Комітету з питань фінансів, 
податкової та митної політики Гетманцева Д.О. (розгорнуте рішення Комітету з 
додатком додається)

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

Рішення прийнято.
4. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення зміни до статті 16 Закону України "Про валюту 
і валютні операції" у зв'язку із внесенням змін до Податкового кодексу України 
щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури 
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громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними 
особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету (реєстр. 
№5155 від 25.02.2021, Президент України), друге читання.

Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Данило Олександрович

УХВАЛИЛИ:  
1. Врахувати у таблиці до другого читання пропозицію № 4, 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 України про 
внесення зміни до статті 16 Закону України "Про валюту і валютні операції" у 
зв'язку із внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання 
детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом 
запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм 
активів та сплати одноразового збору до бюджету (реєстр. № 5155) прийняти у 
другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками;

4. Доповідачем від Комітету визначено Голову Комітету з питань фінансів, 
податкової та митної політики – народного депутата України Гетманцева Д.О.

Голосування: 
«за» - 22, «проти» - немає, «утримався» -2.

Рішення прийнято.
5. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 
розширення повноважень приватних виконавців на примусове виконання 
постанов про накладення штрафу за порушення митних правил (реєстр. № 4532 
від 21.12.2020, Кабінет Міністрів України)

Доповідач: Олійник Олександр Миколайович - Директор директорату 
правосуддя та кримінальної юстиції 

Співдоповідач: голова підкомітету Сова Олександр Георгійович 

УХВАЛИЛИ:  
1. рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Митного кодексу України щодо розширення повноважень 
приватних виконавців на примусове виконання постанов про накладення 
штрафу за порушення митних правил, внесений Кабінетом Міністрів України 
(реєстр. № 4532 від 21.12.2020), розглядати одночасно з законопроектом реєстр. 
№ 4330 та за наслідками розгляду в першому читанні, відповідно до пункту 1 
частини першої статті 114 Закону України «Про Регламент Верховної Ради 
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України», 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 під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Сову О.Г. – голову 
підкомітету з питань митної справи Комітету з питань фінансів, податкової та 
митної політики. 

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

Рішення прийнято.
6. РІЗНЕ.
СЛУХАЛИ:
першого заступника Голови  Державної податкової служби України Рубан Н.І., 
заступника Голови Державної фіскальної служби України Орленка І.М., 
заступника Голови Фонду державного майна України Єлейка Т.Я., заступника 
Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Висоцького 
Т.М. щодо боротьби з незаконним обігом алкогольної продукції в Україні.

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Холодов А.І. та ін.

УХВАЛИЛИ:  
За результатами обговорення даного питання підготувати рішення 

Комітету.

Засідання Комітету оголошено закритим.

Голова Комітету                                                              Гетманцев Д.О.
Секретар засідання                                                   Мотовиловець А.В.

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Мотовиловець Андрій Вікторович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B040000002EE32E00FFD88E00
Дійсний до: 21.01.2023 0:00:00
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