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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 № 98  

 
                                                                                             10 травня 2022 р. 

 16.00 год. 
(у режимі відеоконференції)

ГОЛОВУЄ 
ГОЛОВА КОМІТЕТУ ГЕТМАНЦЕВ Д.О. 

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

ЗАПРОШЕНІ:
Народний депутат України Аліксійчук О.В.
Заступник Міністра фінансів України Воробей С.І.
В.о. Голови ДПС України Кірієнко Т.П.
Перший заступник Голови Державної митної служби України Шуцький О.Г.
Виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України А.Петренко.
В.о. Директора Директорату нафтогазового комплексу Міненерго Колісник М.О.
Заступник голови Громадської ради при ДПС України Потопальська Т.В. 

У зв’язку з відсутністю секретаря Комітету Палиці І.П. виконувати обов’язки 
секретаря на засіданні Комітету доручено н.д. Мотовиловцю А.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність" щодо забезпечення аудиторської 
діяльності на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки 
(реєстр. № 7347 від 04.05.2022, Кабінет Міністрів України)

2. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
особливостей визначення рентної плати за видобування газу природного на 
період дії воєнного, надзвичайного стану (реєстр. № 7249 від 04.04.2022, н.д 
Припутень Д.С. та ін.), друге читання.
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3. Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 
інших законів України щодо особливостей податкового контролю та 
адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, 
надзвичайного стану» (реєстр. № 7360 від 10.05.2022, н.д. Гетманцев Д.О. та ін.)

Порядок денний засідання Комітету затверджено.

1. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність" щодо забезпечення аудиторської 
діяльності на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки 
(реєстр. № 7347 від 04.05.2022, Кабінет Міністрів України)

Доповідач: Заступник Міністра фінансів України Воробей С.І.

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Южаніна Н.П., Железняк 
Я.І.
УХВАЛИЛИ:

проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про аудит 
фінансової звітності та аудиторську діяльність” (щодо забезпечення 
аудиторської діяльності на період дії воєнного стану та післявоєнного 
відновлення економіки), реєстр. № 7347 від 04.05.2022, поданий Кабінетом 
Міністрів України, включити до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради 
України дев’ятого скликання;

за наслідками розгляду в сесійному засіданні проекту Закону України про 
внесення змін до Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність” (щодо забезпечення аудиторської діяльності на період дії воєнного 
стану та післявоєнного відновлення економіки), реєстр. №7347 від 04.05.2022, 
поданий Кабінетом Міністрів України, прийняти за основу і в цілому з 
урахуванням пропозицій комітету, з необхідними техніко-юридичними 
правками.

Співдоповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Железняка Я.І. – 
Першого заступника Голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної 
політики. (розгорнуте рішення Комітету додається)

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

 Прийнято «одноголосно».

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

особливостей визначення рентної плати за видобування газу природного на 
період дії воєнного, надзвичайного стану (реєстр. № 7249 від 04.04.2022, н.д 
Припутень Д.С. та ін.), друге читання.
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Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Д.О. 

В обговоренні питання взяли участь: Воробей С.І., Петренко А., Дубінський 
О.А., Шуцький О.Г., Колісник М.О., Железняк Я.І., Марусяк О.Р., Южаніна Н.П.

УХВАЛИЛИ:
1. Врахувати у таблиці до другого читання пропозиції №№ 4, 8, 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 
Комітету з урахуванням результатів обговорення та голосування на засіданні 
Комітету, а також пропозиції народного депутата України Южаніної Н.П. щодо 
заміни дати 1 березня 2022 року на 1 квітня 2022 року по тексту законопроекту 
та доопрацювати підготовлену при доопрацюванні законопроекту до другого 
читання народними депутатами – членами Комітету правку №8 щодо 
врегулювання питання про звільнення від відповідальності за періоди, що вже 
минули, та не поширення положень в частині звільнення від відповідальності на 
майбутні періоди за умови сплати рентної плати за користування надрами для 
видобування газу природного суб’єктами господарювання (крім газу 
природного, визначеного підпунктом 252.24 статті 252 Податкового кодексу 
України) із відстроченням, що не враховано у пункті 69 підрозділу 10 розділу ХХ 
Податкового кодексу України законопроектом (реєстр. № 7360 від 10.05.2022).

3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 
другому читанні проект Закону України про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо особливостей визначення рентної плати за користування 
надрами для видобування газу природного на період дії воєнного стану (реєстр. 
№ 7249 від 04.04.2022) 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 Комітету - 
Гетманцева Данила Олександровича.

Голосування:
«за» - 23, «проти» - немає, «утримався» - 3.

 Прийнято.

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

інших законів України щодо особливостей податкового контролю та 
адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, 
надзвичайного стану» (реєстр. № 7360 від 10.05.2022, н.д. Гетманцев Д.О. та ін.)

Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Д.О. 
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В обговоренні питання взяли участь: Воробей С.І., Марусяк О.Р., Железняк Я.І., 
Потопальська Т.В., Южаніна Н.П., Заблоцький М.Б., Шкрум А.І., Холодов А.І., 
Кірієнко Т.П., Аліксійчук О.В.

УХВАЛИЛИ:
проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та інших законів України щодо особливостей податкового 
адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, 
надзвичайного стану», реєстр. № 7360 від 10.05.2022, поданий народними 
депутатами України Гетманцевим Д.О. та іншими народними депутатами, 
включити до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого 
скликання;

за наслідками розгляду в сесійному засіданні проекту Закону України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо 
особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску 
під час дії воєнного, надзвичайного стану», реєстр. №7360 від 10.05.2022, 
поданий народними депутатами України Гетманцевим Д.О. та іншими 
народними депутатами, прийняти за основу і в цілому, з необхідними техніко-
юридичними правками та з пропозиціями Комітету, а саме:

в абзаці одинадцятому підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту (щодо 
редакції абзацу шостого підпункту 69.1) слова та цифри «20 липня 2022 року» 
замінити словами та цифрами «25 липня 2022 року»).

після абзацу дванадцятого підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту 
(щодо редакції підпункту 69.1) доповнити абзацом такого змісту:

«Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання 
платником податків обов’язків, визначених в підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 
10 розділу ХХ та перелік документів  на підтвердження, затверджується 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну фінансову політику».

Абзац другий підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ законопроекту викласти в 
такій редакції:

«33. Визначити, що до 31 грудня 2022 року включно, митне оформлення з 
метою вільного обігу та першу державну реєстрацію в Україні транспортних 
засобів за кодами товарних позицій 8702, 8704 та 8705 згідно з УКТ ЗЕД, як 
вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України, здійснюють 
за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня «ЄВРО-3», а також 
за умови, що такі транспортні засоби ввозяться на митну територію України 
юридичними особами для власного використання та не можуть бути відчужені 
такими особами протягом 1095 днів з дня їх першої державної реєстрації в 
Україні».

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

Голосування:
 «за» - 19, «проти» - немає, «утримався» - немає.

 Прийнято «одноголосно».

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

Апарат Верховної Ради України
№ 04-32/04-2022/80594 від 19.05.2022


