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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 №  79 
 

                                                                                             6 жовтня 2021 р. 
 14.30 год. 

(у режимі відеоконференції)

Ведеться пряма трансляція засідання на сайті Комітету,
 аудіо запис та стенограма засідання

ГОЛОВУЄ 
ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ КОМІТЕТУ ЖЕЛЕЗНЯК Я.І.

ПРИСУТНІ: члени Комітету – Аллахвердієва І.В., Абрамович І.О., Васильченко 
Г.І., Василевська-Смаглюк О.М., Воронько О.Є., Гетманцев Д.О., Дубінський 
О.А.,  Железняк Я.І., Іванчук А.В.,  Заблоцький М.Б., Горват Р.І., Герега О.В., 
Діденко Ю.О.,   Ковальчук О.В.,  Кінзбурська В.О., Ковальов О.І., Колісник А.С., 
Ляшенко А.О., Леонов О.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., Шкрум А.І., 
Южаніна Н.П.
Секретаріат Комітету.
ВІДСУТНІ: члени Комітету – Володіна Д.А., Козак Т.Р., Кулініч О.І.,  Палиця 
І.П., Солод Ю.В. 

ЗАПРОШЕНІ:
Народні депутати України: Дмитрієва О.О., Зуб В.О., Наталуха Д.А., Рущишин 
Я.І., Кисилевський Д.Д. 
Заступник Міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Борняков 
Олександр.
Заступник Міністра економіки України Новікова І.Ю.
Заступник Міністра фінансів України Воробей С.І.
Голова НКЦПФР Магомедов Руслан.
Генеральний директор Об'єднання фінансових установ Волковська Вікторія.
Голова Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Рудий Іван.
Представник Світового банку Купрін Максим.

У зв’язку з відсутністю секретаря Комітету Палиці І.П. виконувати 
обов’язки секретаря на засіданні Комітету доручено заступнику Голови Комітету 
Ковальчуку О.В.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо 
звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з 
трансплантації анатомічних матеріалів людині) (реєстр. № 5610 від 03.06.2021, 
н.д. Дмитрієва О.О. та група народних депутатів)
2. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
врегулювання питання надання пацієнтам лікарських засобів зі співчуття 
(реєстр. 5737 від 06.07.2021, н.д. Зуб В.О. та група народних депутатів)
3. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у 
промислове виробництво (реєстр. № 5688 від 22.06.2021, н.д. Наталуха Д.А. та 
група народних депутатів)
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у 
промислове виробництво (реєстр. № 5688-1 від 06.07.2021, н.д. Рущишин Я.І.)
4. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо створення 
сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове 
виробництво (реєстр. № 5689 від 22.06.2021, н.д. Наталуха Д.А. та група 
народних депутатів)
5. 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 група народних депутатів), друге читання.
6. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 
законів України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та 
проведення азартних ігор та лотерей (реєстр. № 2713-д), друге читання.
7. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державне 
регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та деяких інших 
законодавчих актів України щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та 
організованих товарних ринках (реєстр. № 5865 від 26.08.2021, н.д. Гетманцев 
Д.О. та група народних депутатів)

Порядок денний засідання Комітету затверджено.
1. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо 
звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з 
трансплантації анатомічних матеріалів людині) (реєстр. № 5610 від 03.06.2021, 
н.д. Дмитрієва О.О. та група народних депутатів)

Доповідач: народний депутат України Дмитрієва Оксана Олександрівна

В обговоренні питання взяли участь: Железняк Я.І., Ковальчук О.В., Ніколаєнко 
А.І., Василевська-Смаглюк О.М., Воробей С.І.

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

змін до Податкового кодексу України (щодо звільнення від оподаткування 
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податком на додану вартість операцій з трансплантації анатомічних матеріалів 
людині), внесений народним депутатом України Дмитрієвою О.О. та іншими 
народними депутатами України (реєстр. № 5610 (доопрацьований) за наслідками 
розгляду в першому читанні, відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 
Регламенту Верховної Ради України, прийняти за основу з дорученням 
Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики підготувати його до другого читання з урахуванням пропозицій 
суб’єктів права законодавчої ініціативи.

2. Співдоповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України  визначити Голову Комітету 
Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики – 
народного депутата України  Гетманцева Д.О.

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

Рішення прийнято одноголосно.

ГОЛОВУЄ 
ГОЛОВА КОМІТЕТУ ГЕТМАНЦЕВ Д.О. 

2. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
врегулювання питання надання пацієнтам лікарських засобів зі співчуття 
(реєстр. 5737 від 06.07.2021, н.д. Зуб В.О. та група народних депутатів)

Доповідач: народний депутат України Зуб Валерій Олексійович

В обговоренні питання взяли участь: Кінзбурська В.О., Воробей С.І., Железняк 
Я.І., Васильченко Г.І., Южаніна Н.П., Холодов А.І.,  Гетманцев Д.О.

УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону "Про внесення змін 

до Податкового кодексу України щодо врегулювання питання надання пацієнтам 
лікарських засобів зі співчуття " (реєстр. №5737 від 06.07.2021 року) за 
наслідками розгляду законопроекту в першому читанні 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 визначити народного депутата України 
В.О. Кінзбурську.

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

Рішення прийнято одноголосно.
3. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у 
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промислове виробництво (реєстр. № 5688 від 22.06.2021, н.д. Наталуха Д.А. та 
група народних депутатів)

Доповідач: народний депутат України Наталуха Дмитро Андрійович

Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у 
промислове виробництво (реєстр. № 5688-1 від 06.07.2021, н.д. Рущишин Я.І.)

Доповідач: народний депутат України Рущишин Ярослав Іванович

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Кисилевський Д.Д., 
Воробей С.І., Ковальчук О.В., Шкрум А.І., Южаніна Н.П.
УХВАЛИЛИ:  

Поданим проектом Закону реєстр. №5688 пропонується:
− звільнення від оподаткування податком на додану вартість операції з 

ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту нового 
устаткування (обладнання), що ввозяться учасниками індустріальних парків, 
виключно для власного використання під здійснення ними діяльності у сферах 
переробної промисловості або науково-дослідної діяльності на території (в 
межах) індустріального парку (без права надання в оренду, лізинг чи передачу в 
користування третім особам на будь-яких інших умовах) за умови, що відповідні 
товари виготовлені не раніше ніж за три роки до дати їх ввезення на митну 
територію України, не були у використанні;

− звільнення від податку на прибуток протягом десяти років учасників 
індустріальних парків за умови за їх бажанням та заявою і за умови виконання 
ряду встановлених законопроектом умов (здійснювати діяльність виключно на 
території і в межах індустріального парку, а також не нараховувати і не 
виплачувати дивіденди (прирівняні до них платежі) на користь власника 
корпоративних прав);

− надання права органам місцевого самоврядування встановлення 
пільгових ставок податку на нерухомість і плати за землю.

Альтернативним законопроектом реєстр. №5688-1 пропонується:
звільнення від податку на прибуток учасників індустріальних парків за 

умови за їх бажанням та заявою і за умови здійснення діяльності виключно в 
межах індустріального парку і без обов’язку не виплачувати дивіденди впродовж 
цих десяти років та без обов’язку отриманий прибуток направляти на розвиток 
діяльності учасника індустріального парку в межах індустріального парку; 

− звільнення від оподаткування податком на додану вартість операції з 
ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту нового 
устаткування (обладнання), що ввозяться учасниками індустріальних парків, 
виключно для власного використання під здійснення ними діяльності у сферах 
переробної промисловості або науково-дослідної діяльності на території (в 
межах) індустріального парку (без права надання в оренду, лізинг чи передачу в 
користування третім особам на будь-яких інших умовах) та за умови, що таке 
обладнання не виготовляється в Україні. Контроль за цільовим використанням 
устаткування (обладнання) при цьому покладається на керуючу компанію;
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− надання права органам місцевого самоврядування встановлення 
пільгових ставок податку на нерухомість і плати за землю.

З огляду на вищезазначене та керуючись положеннями частини третьої 
статті 93, статті 108 Закону України «Про регламент Верховної Ради України», 
Комітет вирішив:

1. Рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду 
законопроекту в першому читанні, відповідно до пункту 1 частини першої статті 
114 Закону України «Про регламент Верховної Ради України», проект Закону 
України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення 
сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове 
виробництво (реєстр. № 5688 від 22.06.2021р.), поданий народним депутатом 
України  Наталухою Д.А. та іншими, 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 визначити Заступника Голови Комітету – 
народного депутата України Ковальчука О.В.  

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

Рішення прийнято.
4. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 
створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у 
промислове виробництво (реєстр. № 5689 від 22.06.2021, н.д. Наталуха Д.А. та 
група народних депутатів)

Доповідач: народний депутат України Наталуха Дмитро Андрійович

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Кисилевський Д.Д., 
Воробей С.І., Ковальчук О.В., Шкрум А.І., Южаніна Н.П.
УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду 
законопроекту в першому читанні, відповідно до пункту 1 частини першої статті 
114 Закону України «Про регламент Верховної Ради України», проект Закону 
України про внесення змін до Митного кодексу України щодо створення 
сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове 
виробництво (реєстр. № 5689 від 22.06.2021р.), поданий народним депутатом 
України  Наталухою Д.А. та іншими, 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 визначити Заступника Голови Комітету – 
народного депутата України Ковальчука О.В. 

Голосування:
«за» - 21, «проти» - немає, «утримався» - 3.

Рішення прийнято.
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5. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державне 
регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та деяких інших 
законодавчих актів України щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та 
організованих товарних ринках (реєстр. № 5865 від 26.08.2021, н.д. Гетманцев 
Д.О. та група народних депутатів)

Доповідач: голова підкомітету Ніколаєнко Андрій Іванович

В обговоренні питання взяли участь: Купрін М., Гетманцев Д.О., Мотовиловець 
А.В., Магомедов М., Холодов А.І., Волковська В.

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

внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та 
організованих товарних ринків" та деяких інших законодавчих актів України 
щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних 
ринках (реєстр. № 5865 від 26.08.2021) до порядку денного шостої сесії 
Верховної Ради України та за наслідками розгляду в першому читанні 
прийняти законопроект за основу.

2. Доповідачем від Комітету щодо цього законопроекту визначити Голову 
Комітету - народного депутата України Гетманцева Д.О.

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

Рішення прийнято.

6. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 
законів України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та 
проведення азартних ігор та лотерей (реєстр. № 2713-д), друге читання.

Доповідач: голова підкомітету Марусяк Олег Романович

В обговоренні питання взяли участь: Шкрум А.І., Дубінський О.А., Южаніна 
Н.П., Гетманцев Д.О., Мотовиловець А.В., Холодов А.І., Рудий І., Железняк Я.І., 
Устенко О.О., Заблоцький М.Б.

УХВАЛИЛИ:  
При підготовці законопроекту до розгляду у другому читанні до нього 

надійшли пропозиції та поправки народних депутатів, які відповідно до пункту 
5 частини першої статті 12 Закону України «Про комітети Верховної Ради 
України» були узагальнені Комітетом та включені до порівняльної таблиці, 
всього 154 пропозиції.

Також під час підготовки законопроекту до другого читання  до 
порівняльної таблиці було включено дві пропозиції, внесені народними 
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депутатами України під час обговорення на засіданні Комітету відповідно до 
пункту 4 частини 1 статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради 
України», спрямовані на усунення суперечності в порядку формування Комісії з 
регулювання азартних ігор та лотерей, яка на сьогодні існує в ст. 7 Закону 
України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення 
азартних ігор», а також на уточнення порядку подання звіту організатором 
азартних ігор щодо сум нарахованих та виплачених виграшів. 

Таким  чином, порівняльна таблиця містить 156 пропозицій та поправок 
народних депутатів, з яких 21 враховано (у тому числі частково та по редакційно) 
та 135  відхилено.

Відхилені пропозиції та поправки стосуються: збільшення ставок 
податку на дохід від діяльності з організації та проведення азартних ігор, випуску 
та проведення лотерей, порівняно з редакцією першого читання; виключення 
положень законопроекту з метою збереження чинної системи оподаткування для 
цих видів діяльності; зміну порядку обрахунку об’єкта оподаткування (переходу 
до оподаткування виручки замість оподаткування валового грального доходу), 
встановлення різних ставок податку на дохід для різних видів грального бізнесу, 
розширення повноважень органів місцевого самоврядування і надання ї права 
приймати рішення про дозвіл чи заборону грального бізнесу на певній території, 
передбачення різних правил оподаткування виграшів резидентів та нерезидентів 
тощо.

Враховані пропозиції стосуються, зокрема: внесення окремих 
редакційних уточнень; перенесення терміну набрання чинності на 1 січня 2022 
року; передбачення права відносити до безнадійної заборгованості суми 
незапитаних виграшів за умови, якщо з моменту виграшу минуло більше 365 
днів; передбачення, що виграш в азартну гру та лотерею, що не перевищує десяти  
мінімальних заробітних плат не підлягає оподаткуванню; передбачення 
можливості розміщення технічних засобів онлайн-системи організатора 
азартних ігор, за допомогою яких надаються послуги, на території Європейської 
економічної зони, при цьому технічні засоби онлайн-системи організації 
азартних ігор, що забезпечують її підключення до Державної системи онлайн-
моніторингу, повинні розміщуватися виключно на території України, а 
інформація в онлайн-системі повинна оброблятися на території України; 
виключено доручення Національному банку України переглянути та збільшити 
для наземних казино граничні суми розрахунків готівкою з фізичними особами.

Враховуючи викладе, Комітет вирішив:
1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти 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 (реєстр.№ 2713-д), поданий народним депутатом України 
Марусяком О.Р., в другому читанні та в цілому, як Закон України з 
необхідними техніко-юридичними правками.

2. Доповідачем від Комітету на засіданні Верховної Ради України 
визначити голову підкомітету з питань організації та оподаткування грального 
бізнесу – народного депутата України Марусяка О.Р.



8

Голосування: 
«за» - 16, «проти» - 1, «утримався» - 3.

Рішення прийнято.
7. 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 група народних депутатів), друге читання.

Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Данило Олександрович

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

УХВАЛИЛИ:  перенести розгляд законопроекту на наступне засідання Комітету 
у зв’язку з відсутністю кворуму.

Доручення Голови Комітету

Голові підкомітету – народному депутату України Заблоцькому М.Б. 
створити робочу групу за участю народних депутатів України (за згодою) та 
представників Національного банку України для опрацювання питання 
розрахунків готівкою в наземних казино. Про хід та результати виконання 
доручення звітувати Комітету.

Засідання Комітету оголошено закритим.

Голова Комітету                                                              Гетманцев Д.О.

Перший заступник Голови Комітету                                  Железняк Я.І.

Секретар  засідання
Заступник Голови Комітету                                                  Ковальчук О.В.  

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Гетманцев Данило Олександрович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000440A3100AB198F00
Дійсний до: 25.01.2023 0:00:00
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