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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 № 72

 
                                                                                                        24 червня 2021 р.

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

ЗАПРОШЕНІ:
Народні депутати України Гриб В.О., Сольський М.Т., Торохтій Б.Г., Дануца 
О.А., Качура О.А.
Міністр аграрної політики та продовольства України Лещенко Р.М.
Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України 
Висоцький Т.
В.о. Голови ДПС України Олейніков Є.В.
Директор Департаменту методології ДПС України Куц М.О.
Міністр фінансів України Марченко С.М.
Перший заступник Голови ДМС України Бережнюк І.Г. 
Заступник Голови НБУ Шабан О.В.
Заступник Міністра фінансів України Воробей С.І.
Член Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Водолажко О.Л.
Представник Асоціації міст України Палійчук Т.

У зв’язку з відсутністю на засіданні Комітету секретаря Комітету Палиці 
І.П. вести підрахунок голосів доручено члену Комітету Мотовиловцю А.В.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 
бюджетних надходжень (реєстр. 5600 від 02.06.2021, Кабінет Міністрів України)

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (реєстр. № 5600-1 від 
11.06.2021, н.д. Железняк Я.І. та ін.)

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень (реєстр. № 5600-2 від 15.06.2021, н.д. Рубльов В.В. та ін.)

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень (реєстр. № 5600-3 від 17.06.2021, н.д. Магомедов М.С., Гриб В.О.)

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень (реєстр. № 5600-4 від 18.06.2021, н.д. Сольський М.Т. та ін.)

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень (реєстр. № 5600-5 від 18.06.2021, н.д. Торохтій Б.Г.)

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
інших законодавчих актів України щодо забезпечення стабільності бюджетних 
надходжень (реєстр. № 5600-6 від 18.06.2021, н.д. Южаніна Н.П. та ін.)

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень (реєстр. № 5600-7 від 18.06.2021, н.д. Дануца О.А.)

2. 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, н.д. Марусяк О.Р.), повторне перше 
читання.

3. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
встановлення строків набрання чинності нових форм податкових декларацій, 
податкових та акцизних накладних (реєстр. № 5516 від 19.05.2021, н.д. Южаніна 
Н.П. та ін.)

Порядок денний затверджено.
1. СЛУХАЛИ:
Про проект про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень (реєстр. 5600 від 02.06.2021, Кабінет Міністрів України)

Доповідач: Міністр фінансів Марченко Сергій Михайлович

Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (реєстр. № 5600-1 від 
11.06.2021, н.д. Железняк Я.І. та ін.)

Доповідач: народний депутат України Железняк Ярослав Іванович
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Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень (реєстр. № 5600-2 від 15.06.2021, н.д. Рубльов В.В. та ін.)

    Доповідач: народний депутат України Заблоцький Мар’ян Богданович

Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень (реєстр. № 5600-3 від 17.06.2021, н.д. Магомедов М.С., Гриб В.О.)

Доповідач: народний депутат України Гриб Вікторія Олександрівна

Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень (реєстр. № 5600-4 від 18.06.2021, н.д. Сольський М.Т. та ін.)

Доповідач: народний депутат України Сольський Микола Тарасович

Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень (реєстр. № 5600-5 від 18.06.2021, н.д. Торохтій Б.Г.)

Доповідач: народний депутат України Торохтій Богдан Григорович

Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
інших законодавчих актів України щодо забезпечення стабільності бюджетних 
надходжень (реєстр. № 5600-6 від 18.06.2021, н.д. Южаніна Н.П. та ін.)

Доповідач: народний депутат України Южаніна Ніна Петрівна

Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень (реєстр. № 5600-7 від 18.06.2021, н.д. Дануца О.А.)

Доповідач: народний депутат України Дануца Олександр Анатолійович

В обговоренні питання взяли участь: Холодов А.І., Ніколаєнко А.І., Гетманцев 
Д.О., Лещенко Р.М., Іванчук А.В., Дубінський О.А., Васильченко Г.І., Ковальов 
О.І., Воробей С.І., Шкрум А.І., Олейніков Є.В., Марусяк О.Р., Мотовиловець 
А.В., Ковальчук О.В., Качура О.А., Палійчук Т.

УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України проекти Законів України
про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень (реєстр. № 5600 від 02.06.2021)

про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення 
збалансованості бюджетних надходжень (реєстр. № 5600-1 від 11.06.2021)

про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень (реєстр. № 5600-2 від 15.06.2021)
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про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень (реєстр. № 5600-3 від 17.06.2021)

про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень (реєстр. № 5600-4 від 18.06.2021)

про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень (реєстр. № 5600-5 від 18.06.2021)

про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 
законодавчих актів України щодо забезпечення стабільності бюджетних 
надходжень (реєстр. № 5600-6 від 18.06.2021)

про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень (реєстр. № 5600-7 від 18.06.2021) 

включити в порядок денний п’ятої сесії Верховної Ради України 
дев’ятого скликання та за наслідками розгляду проекту Закону про внесення 
змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 
щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (реєстр. № 5600 від 
02.06.2021) в першому читанні, відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 
Закону України «Про регламент Верховної Ради України», прийняти за основу 
з дорученням Комітету підготувати його до другого читання з урахуванням 
пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи, скоротивши 
наполовину строк подання таких пропозицій і поправок. 

2. Співдоповідачем від Комітету визначити Голову Комітету - 
народного депутата України Гетманцева Д.О. (розгорнуте рішення Комітету 
додається)

Голосування: 
«за» - 18, «проти» - 3, «утримався» - 9.

Рішення прийнято.
Заступник Голови Комітету Холодов А.І. надіслав листа № 559744 

(додається) з проханням зарахувати його голос «за», у зв’язку з тим, що з 
технічних причин, він не зміг проголосувати на засіданні Комітету.

2. СЛУХАЛИ:
Про 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, н.д. Марусяк О.Р.), повторне перше 
читання.

Доповідач: народний депутат України Марусяк Олег Романович

В обговоренні питання взяли участь: Водолажко О.Л., Воробей С.І., Южаніна 
Н.П., Гетманцев Д.О., Заблоцький М.Б., Шкрум А.І., Василевська-Смаглюк 
О.М., Ніколаєнко А.І., Іванчук А.В., Шабан О.В.
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УХВАЛИЛИ:  
Під час підготовки проекту на повторне перше читання в строк, 

передбачений частиною першою статті 109 Закону України «Про регламент 
Верховної Ради України» пропозиції народних депутатів не надходили. 

Під час доопрацювання законопроекту були враховані пропозиції та 
зауваження народних депутатів України, Комісії з регулювання азартних ігор та 
лотерей, а також пропозиції представників бізнесу, висловлені на робочих 
групах.

В результаті доопрацювання законопроекту:
- Передбачено, що при оподаткуванні виграшів в азартну гру в казино, 

залі гральних автоматів враховуватимуться витрати на участь у  такій грі, 
здійснені впродовж 24 годин до виграшу;

- з метою усунення проблем з утриманням податку на доходи 
фізичних осіб з нерезидентів при виплаті належних їм сум виграшів 
запропоновано впровадження знеособленої звітності для податкових агентів 
шляхом відображення загальної суми нарахованих (виплачених) у звітному 
податковому періоді доходів у вигляді виграшів (призів) та загальної суми 
утриманого з них податку (з розбивкою по місяцях);

- уточнено норму, щодо скасування потрійної плати 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 та передбачено, що вже сплачені 
потрійні платежі зараховуються організаторам азартних ігор в рахунок 
майбутніх щорічних платежів за ліцензію;

- надано доручення Національному банку України переглянути для 
наземних казино граничні суми розрахунків готівкою з фізичними особами. 

З огляду на викладене вище, керуючись ст.ст. 109, 111, 114, 115 Закону 
України «Про регламент Верховної Ради України», 

Комітет вирішив:
1. подати на розгляд Верховної Ради України доопрацьований проект 

Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 
законів України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та 
проведення азартних ігор та лотерей, доручити народному депутату України – 
Голові підкомітету з питань організації та оподаткування грального бізнесу 
Марусяку О.Р. оформити, підписати та зареєструвати його у встановленому 
порядку. 

2. рекомендувати Верховній Раді України доопрацьований проект Закону 
України про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів 
України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення 
азартних ігор та лотерей за наслідками розгляду в повторному першому читанні 
прийняти за основу.
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3. Доповідати позицію Комітету щодо зазначеного питання доручити 
Голові підкомітету з питань організації та оподаткування грального бізнесу – 
народному депутату України Марусяку О.Р.

Голосування: 
«за» - 20, «проти» - 2, «утримався» - 3.

Рішення прийнято.
3. СЛУХАЛИ:

Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
встановлення строків набрання чинності нових форм податкових декларацій, 
податкових та акцизних накладних (реєстр. № 5516 від 19.05.2021, н.д. Южаніна 
Н.П. та ін.)

Доповідач: народний депутат України Южаніна Ніна Петрівна

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Воробей С.І.

УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України включити в порядок 

денний п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект 
Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення 
строків набрання чинності нових форм податкових декларацій, податкових та 
акцизних накладних (реєстр. № 5516 від 19.05.2021), поданий народними 
депутатами України Южаніною Н.П. та ін. та прийняти за основу.

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної 
Ради України визначити народного депутата України Южаніну Н.П. 

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

Рішення прийнято одноголосно.

Засідання Комітету оголошено закритим.

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