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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 № 97  

 
                                                                                             29 квітня 2022 р. 

 11.00 год. 
(у режимі відеоконференції)

ГОЛОВУЄ 
ГОЛОВА КОМІТЕТУ ГЕТМАНЦЕВ Д.О. 

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

ЗАПРОШЕНІ:
Народні депутати України Мазураш Г.Г., Павлюк М.В.
Заступник Міністра фінансів України Воробей С.І.
Перший заступник Голови Державної митної служби України Шуцький О.Г.
Керівник Департаменту соціальної політики та охорони здоров’я Офісу 
Президента України Жолнович О.І.
Заступник Голови правління Пенсійного фонду України Малецький О.М.

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 Податкового кодексу України щодо 

оподаткування суб'єктів господарювання, пов'язаних економічними зв'язками з 
державою - агресором (реєстр. № 7232 від 30.03.2022, н.д. Гетманцев Д.О., 
Железняк Я.І. та інші), друге читання.

2. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 
інших законів України щодо окремих податків і зборів у період воєнного, 
надзвичайного стану (реєстр. № 7311 від 24.04.2022, н.д. Гетманцев Д.О. та ін.)

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 
інших законів України щодо справляння окремих податків і зборів у період 
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воєнного, надзвичайного стану (реєстр. № 7311-1 від 28.04.2022, н.д. Гетманцев 
Д.О.)

Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України 
та інших законів України щодо окремих податків і зборів у період воєнного, 
надзвичайного стану (реєстр. № 7311-2 від 29.04.2022, н.д. Заблоцький М. Б.)

3. Щодо підготовки тексту прийнятого Верховною Радою України 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»

Порядок денний засідання Комітету затверджено.

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

щодо оподаткування суб'єктів господарювання, пов'язаних економічними 
зв'язками з державою - агресором (реєстр. № 7232 від 30.03.2022, н.д. Гетманцев 
Д.О., Железняк Я.І. та інші), друге читання.

Доповідач: перший заступник Голови Комітету Железняк Я.І.

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Южаніна Н.П., Горват Р.І.

УХВАЛИЛИ:
1. Врахувати у таблиці до другого читання пропозиції №№ 7, 26, 32, 36, 

41, 45, 46, 49, 53, 57, 60, 71, 89, 91, 92, 96, 101, 111, 116, 135, 139, 145, 146, 147, 
149, 153, 155, 160, 178, 181 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.

3. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 
другому читанні проект Закону України про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо оподаткування суб’єктів господарювання, пов’язаних 
економічними зв’язками з державою-агресором (реєстр. № 7232 від 30.03.2022) 
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 Першого заступника 
Голови Комітету – Железняка Я.І. (розгорнуте рішення Комітету додається)

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

 Прийнято «одноголосно».
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2. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 

інших законів України щодо окремих податків і зборів у період воєнного, 
надзвичайного стану (реєстр. № 7311 від 24.04.2022, н.д. Гетманцев Д.О. та ін.);
          про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 
інших законів України щодо справляння окремих податків і зборів у період 
воєнного, надзвичайного стану (реєстр. № 7311-1 від 28.04.2022, н.д. Гетманцев 
Д.О.)

Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Д.О.

Про проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 
України та інших законів України щодо окремих податків і зборів у період 
воєнного, надзвичайного стану (реєстр. № 7311-2 від 29.04.2022, н.д. 
Заблоцький М. Б.).

Доповідач: народний депутат України Заблоцький М. Б.
В обговоренні питання взяли участь: Шкрум А.І., Воробей С.І., Дубінський О.А., 
Шуцький О.Г., Горват Р.І., Василевська-Смаглюк О.М., Іванчук А.В., Холодов 
А.І., Южаніна Н.П., Жолнович О.І., Малецький О.М., Мазураш Г.Г., Марусяк 
О.Р., Павлюк М.В., Петруняк Є.В., Герега О.В., Воронько О.Є.

УХВАЛИЛИ:
за результатами обговорення зазначених законопроектів і пропозицій до 

них, членами Комітету прийнято рішення:
1) доопрацювати законопроект за текстом проекту Закону реєстр. № 7311-1, 

з урахуванням наступних пропозицій:
залишити режим звільнення від оподаткування податком на додану 

вартість, акцизним податком для операцій з ввезення на митну територію 
України позашляховиків повнопривідних (4WD,4x4, AWD) року випуску до 
2017 року;

положення щодо пенсійного забезпечення виключити;
визначити, що термін дії норм щодо підвищення ставки військового збору 

обмежується терміном дії військового, надзвичайного стану;
доопрацювати питання відповідальності платників податків з урахуванням 

зауважень, висловлених на Комітеті.
2) народним депутатам - членам Комітету доєднатися до реєстрації 

доопрацьованого законопроекту, оформити та в установленому порядку 
зареєструвати цей проект як проект Закону України про внесення змін до 
Податкового кодексу України та інших законів України щодо справляння 
окремих податків і зборів у період воєнного, надзвичайного стану.

З огляду на вищезазначене та керуючись положеннями частини третьої 
статті 93, статтей 100, 108, 110, 111 Регламенту Верховної Ради України,  
Комітет прийняв рішення внести на розгляд Верховної Ради України 
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доопрацьований проект Закону України за назвою: «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей 
справляння окремих податків і зборів у період воєнного, надзвичайного стану», 
рекомендувати Верховній Раді України:

1. Проекти Законів України:
про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів 

України щодо окремих податків і зборів у період воєнного, надзвичайного стану 
(реєстр. № 7311 від 24.04.2022), поданий народними депутатами України 
Гетманцевим Д. О. та іншими народними депутатами України 

проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України 
та інших законів України щодо справляння окремих податків і зборів у період 
воєнного, надзвичайного стану (реєстр. № 7311-1 від 28.04.2022), поданий 
народним депутатом України Гетманцевим Д. О.

проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України 
та інших законів України щодо окремих податків і зборів у період воєнного, 
надзвичайного стану (реєстр. № 7311-2 від 29.04.2022), поданий народним 
депутатом України Заблоцьким М. Б.

та доопрацьований Комітетом проект Закону України про внесення змін 
до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей 
справляння окремих податків і зборів у період воєнного, надзвичайного стану, 
поданий народними депутатами України – членами Комітету,

включити до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України 
дев’ятого скликання; 

2. За наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу 
доопрацьований Комітетом проект Закону України про внесення змін до 
Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей 
справляння окремих податків і зборів у період воєнного, надзвичайного стану з 
дорученням Комітету підготувати його до другого читання з урахуванням таких 
пропозицій:

передбачити зменшення розміру суми акцизу відносно віку автомобіля; 
передбачити зменшення розміру податку на доходи фізичних осіб для 

внутрішньо переміщених осіб;
визначити на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану в 

Україні правила формування податкових зобов’язань та податкового кредиту, 
подання звітності на підставі зареєстрованих податкових накладних,

та з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої 
ініціативи, скоротивши наполовину строк подання таких пропозицій і поправок. 

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

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

 Прийнято.
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3. СЛУХАЛИ:  
Щодо підготовки тексту прийнятого Верховною Радою України 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»

Доповідач: Сова Олександр Георгійович
Голова підкомітету з питань митної справи

В обговоренні питання взяли участь: Железняк Я.І., Герега О.В., Южаніна Н.П.,  
Заблоцький М.Б., Дубінський О.А. 

УХВАЛИЛИ:
звернутися до Голови Верховної Ради України з пропозицією усунути 

виявлені редакційні неточності, а також окремі неузгодженості між 
положеннями ухваленого 25.01.2022 Закону, у порядку визначеному статтею 131 
Регламенту Верховної Ради України відповідно до рішення Комітету, яке 
додається до протоколу.

Голосування:
 «за» - 16, «проти» - немає, «утримався» - 6.

 Прийнято.

Засідання Комітету оголошено закритим.

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

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

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

Апарат Верховної Ради України
№ 04-32/04-2022/80861 від 19.05.2022


