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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 № 111

                                                                                             29 серпня 2022 р. 
 12.00 год. 

(у режимі відеоконференції)
ГОЛОВУЄ 

ГОЛОВА КОМІТЕТУ ГЕТМАНЦЕВ Д.О. 
ПРИСУТНІ: члени Комітету – Аллахвердієва І.В., Василевська-Смаглюк О.М., 
Васильченко Г.І., Воронько О.Є., Герега О.В., Горват Р.І., Гетманцев Д.О., 
Железняк Я.І., Заблоцький М.Б., Діденко Ю.О., Кінзбурська В.О., Колісник А.С., 
Ковальчук О.В., Марусяк О.Р., Мотовиловець А.В., Петруняк Є.В., Леонов О.О., 
Ляшенко А.О., Ніколаєнко А.І.,  Рєпіна Е.А., Холодов А.І.,  Сова О.Г., Устенко 
О.О., Южаніна Н.П., Шкрум А.І.
Секретаріат Комітету.
ВІДСУТНІ: члени Комітету – Абрамович І.О., Дубінський О.А., Володіна Д.А.,   
Іванчук А.В., Козак Т.Р., Кулініч О.І., Палиця І.П., Солод Ю.В. 
ЗАПРОШЕНІ:
Народні депутати України Разумков Д.О., Мовчан О.В., Шуляк О.О.
Кудін Денис Ігорович - перший заступник Міністра економіки України.
Матузка Ярослав Васильович – Заступник Голови НБУ.
Пампура Максим Валерійович – заступник Голови Державної судової 
адміністрації.
Овчаренко Віктор Петрович – директор департаменту Міністерства фінансів 
України.
Улютін Денис Валерійович - перший заступник Міністра фінансів України.
Шкураков Василь Олександрович – перший заступник Міністра інфраструктури 
України.
Піщанська Ольга Станіславівна - Голова АМКУ - державний уповноважений.
Висоцький Тарас Миколайович - Перший заступник Міністра аграрної політики та 
продовольства України.

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 розділу ХХ “Перехідні положення” 

Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку (реєстр. № 7668 
від 14.08.2022, Кабінет Міністрів України)

2. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств за структурні 
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підрозділи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у готівковій формі 
(реєстр. № 7655 від 10.08.2022, н.д. Гетманцев Д.О.)

3. Проект Закону про внесення зміни до статті 5 Закону України «Про 
судовий збір» (щодо звільнення Антимонопольного комітету України та його 
територіальних відділень від сплати судового збору) (реєстр. № 7617 від 
01.08.2022, н.д. Підласа Р.А., Гетманцев Д.О.)

4. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування операцій з об’єктами нерухомого майна, які будуть споруджені в 
майбутньому (реєстр. № 7683 від 18.08.2022, н.д. Шуляк О.О., Гетманцев Д.О. 
та інші)

5. Різне:
- пропозиції до проекту порядку денного восьмої сесії Верховної Ради 

України дев'ятого скликання;
- проект плану роботу Комітету на період роботи восьмої сесії Верховної 

Ради України дев'ятого скликання;
- щодо обрання голови підкомітету.

Голосування за затвердження порядку денного:
«за» - 19, «проти» - 1, «утримався» - 5.

Прийнято.

Порядок денний засідання Комітету затверджено.

1. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до розділу ХХ “Перехідні 

положення” Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку 
(реєстр. № 7668 від 14.08.2022, Кабінет Міністрів України)

Доповідач: Шкураков Василь Олександрович
перший заступник Міністра інфраструктури України

Про проект Закону про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні 
положення" Податкового кодексу України щодо забезпечення стабільності 
податкового законодавства на період воєнного стану (реєстр. № 7668-1 від 
29.08.2022, н.д. Разумков Д.О. та ін.)

Доповідачі: народні депутати України Разумков Д.О., Петруняк Є.В.

Про проект Закону про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні 
положення" Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на 
альтернативне паливо (реєстр. № 7668-2 від 29.08.2022, Железняк Я.І.)

Доповідач: народний депутат України Железняк Я.І.

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Гетманцев Д.О., Улютін 
Д.В., Кудін Д.В., Шкрум А.І., Горват Р.І., Мовчан О.В., Висоцький Т.М.
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УХВАЛИЛИ: 
1. Проекти Законів України:
про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового 

кодексу України щодо ставок акцизного податку (реєстр. № 7668 від 
14.08.2022), поданий Кабінетом Міністрів України,

про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового 
кодексу України щодо забезпечення стабільності податкового законодавства на 
період воєнного стану (реєстр. № 7668-1 від 29.08.2022), поданий народним 
депутатом України Разумковим Д.О. та іншими народними депутатами України,

про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового 
кодексу України щодо ставок акцизного податку на альтернативне паливо 
(реєстр. № 7668-2 від 29.08.2022), поданий народним депутатом України 
Железняком Я.І. 

та доопрацьований Комітетом проект Закону України про внесення змін 
до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо 
ставок акцизного податку на період дії правового режиму 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 розділу 
ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо ставок 
акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного 
стану, з дорученням Комітету підготувати його до другого читання з 
урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої 
ініціативи.  

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.

Голосування:
«за» - 17, «проти» -1, «утримався» - 3, 

н.д. Южаніна Н.П. відмовилася від голосування.
Прийнято.

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

щодо сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств за структурні 
підрозділи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у готівковій формі 
(реєстр. № 7655 від 10.08.2022, н.д. Гетманцев Д.О.)

Доповідач: Голова Комітету 
Гетманцев Данило Олександрович 
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В обговоренні питання взяли участь: Овчаренко В.П., Матузка Я.В., Железняк 
Я.І., Сова О.Г., Холодов А.І. та ін.

УХВАЛИЛИ: 
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект закону України про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати авансових внесків з 
податку на прибуток підприємств за структурні підрозділи, які здійснюють 
торгівлю валютними цінностями у готівковій формі (реєстр. №7655 від 
10.08.2022) включити до порядку денного сесії Верховної Ради України 
дев’ятого скликання.

2. Рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду в 
сесійному засіданні  проект Закону України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо сплати авансових внесків з податку на прибуток 
підприємств за структурні підрозділи, які здійснюють торгівлю валютними 
цінностями у готівковій формі (реєстр. №7655 від 10.08.2022) прийняти за 
основу з дорученням Комітету підготувати його до другого читання з 
урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи .

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

Голосування:
 «за» - 20, «проти» -1, «утримався» - немає.

Прийнято.
3. СЛУХАЛИ:  

Про проект Закону про внесення зміни до статті 5 Закону України «Про 
судовий збір» (щодо звільнення Антимонопольного комітету України та його 
територіальних відділень від сплати судового збору) (реєстр. № 7617 від 
01.08.2022, н.д. Підласа Р.А., Гетманцев Д.О.)

Доповідач: Голова Комітету 
Гетманцев Данило Олександрович

 
В обговоренні питання взяли участь: Піщанська О.С., Петруняк Є.В., Железняк 
Я.І., Пампура М.В., Мотовиловець А.В., Овчаренко В.П.

УХВАЛИЛИ: перенести розгляд законопроекту.

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

щодо оподаткування операцій з об’єктами нерухомого майна, які будуть 
споруджені в майбутньому (реєстр. № 7683 від 18.08.2022, н.д. Шуляк О.О., 
Гетманцев Д.О. та інші)

Доповідач: Голова Комітету
Гетманцев Данило Олександрович 

В обговоренні питання взяли участь: Железняк Я.І., Шуляк О.О., Овчаренко В.П.
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УХВАЛИЛИ: 
1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо оподаткування операцій з об’єктами нерухомого майна, які будуть 
споруджені в майбутньому (реєстр. № 7683 від 18.08.2022), поданий народним 
депутатом України Шуляк О.О. та іншими народними депутатами України,  
включити до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого 
скликання; 

2. За наслідками розгляду проект Закону України про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з об’єктами 
нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому (реєстр. № 7683 від 
18.08.2022), поданий народним депутатом України Шуляк О.О. та іншими 
народними депутатами України, прийняти за основу та в цілому з 
необхідними техніко-юридичними правками та з врахуванням пропозицій 
Комітету щодо доповнень, оголошених на засіданні Комітету, зокрема, щодо 
доповнення шістнадцятого абзацу пункту 3 розділу І законопроекту після слів 
«як вартість цінних паперів» словами «деривативів (деривативних контрактів).

3. Співдоповідачем 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.

Голосування:
 «за» - 18, «проти» - немає, «утримався» - немає.

Прийнято «одноголосно».
Різне:
5. СЛУХАЛИ:  

Голову Комітету Гетманцева Д.О. щодо пропозицій до проекту порядку 
денного восьмої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання та проект 
плану роботу Комітету на період роботи восьмої сесії Верховної Ради України 
дев'ятого скликання.

УХВАЛИЛИ: 
Затвердити пропозиції до проекту порядку денного восьмої сесії Верховної 

Ради України дев'ятого скликання та план роботи Комітету на період роботи 
восьмої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання.

Голосування:
«за» - 17, «проти» - немає, «утримався» - немає.

Прийнято «одноголосно».

СЛУХАЛИ:  
Голову Комітету Гетманцева Д.О. щодо обрання головою підкомітету з 

питань акцизного податку та законодавчого регулювання ринку спирту, 
алкоголю і тютюну Петруняка Євгена Васильовича.
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УХВАЛИЛИ: 
  Обрати Петруняка Євгена Васильовича на посаду голови підкомітету з 

питань акцизного податку та законодавчого регулювання ринку спирту, 
алкоголю і тютюну Комітету  Верховної Ради України з питань фінансів, 
податкової та митної політики. 

Голосування:
«за» - 17, «проти» - немає, «утримався» - немає.

Прийнято «одноголосно».

Засідання Комітету оголошено закритим.

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


