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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 № 115

                                                                                            30 вересня 2022 р. 
 11.00 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., Володіна Д.А., Заблоцький М.Б., Герега О.В.,  
Горват Р.І., Гетманцев Д.О., Іванчук А.В.,  Железняк Я.І., Діденко Ю.О., 
Кінзбурська В.О., Колісник А.С., Ковальчук О.В., Марусяк О.Р., Мотовиловець 
А.В., Ніколаєнко А.І.,  Петруняк Є.В., Леонов О.О., Ляшенко А.О., Рєпіна Е.А., 
Сова О.Г., Устенко О.О., Холодов А.І., Южаніна Н.П., Шкрум А.І.
Секретаріат Комітету.
ВІДСУТНІ: члени Комітету – Абрамович І.О., Дубінський О.А., Козак Т.Р., 
Кулініч О.І.,  Палиця І.П., Солод Ю.В.

ЗАПРОШЕНІ:
Заступник Міністра економіки України Качка Т.А.
Заступник Міністра фінансів України Воробей С.І.
Заступник Міністра фінансів України Драганчук Ю.О. 
Заступник Голови Фонду держмайна Яна Матієва.
Заступник Голови Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Новіков В.В.
Заступник Міністра цифрової трансформації Борняков О.С.
Перший заступник Голови НБУ Рожкова К.В.
Голова наглядової ради АТ «Альфа-Банку» Шпек Р.В.
Народний депутат України 9 скликання Бєлькова О.В.
Представники страхових асоціацій.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проект Закону про Митний тариф України (реєстр. 7737 від 05.09.2022, 

Кабінет Міністрів України, Євроінтеграційний)
2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо перших кроків дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної 
відповідальності (реєстр. № 3361 від 17.04.2020), друге читання. 
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3. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування 
підприємницької діяльності електронних резидентів (реєстр. № 5270 від 
18.03.2021), друге читання.

4. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 
інших законодавчих актів щодо приватизації державного і комунального майна, 
яке перебуває у податковій заставі, та забезпечення адміністрування погашення 
податкового боргу (реєстр. № 8045 від 16.09.2022, н.д. Гетманцев Д.О., 
Железняк Я.І. та ін.)

5. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких інших законів України щодо особливостей виведення з ринку системно 
важливого банку в умовах воєнного стану (реєстр. № 8069 від 23.09.2022, 
Гетманцев Д.О., Железняк Я.І. та ін.)

Порядок денний засідання Комітету затверджено.

1. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про Митний тариф України (реєстр. 7737 від 

05.09.2022, Кабінет Міністрів України, Євроінтеграційний)

Доповідач: Заступник Міністра економіки України Качка Т.А.

В обговоренні питання взяли участь: Сова О.Г., Колісник А.С., Железняк Я.І.

УХВАЛИЛИ: 
рекомендувати Верховній Раді України :

               1.   Проект Закону про Митний тариф України, внесений Кабінетом 
Міністрів України (реєстр. № 7737 від 05.09.2022), включити до порядку 
денного  восьмої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

      2.     За наслідками розгляду в сесійному засіданні, прийняти за основу 
та в цілому проект Закону про Митний тариф України, внесений Кабінетом 
Міністрів України (реєстр. № 7737 від 05.09.2022) з урахуванням  пропозицій 
Комітету та необхідними техніко-юридичними правками.

Співдоповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначено Колісник А.С. - Голову 
підкомітету з питань гармонізації фінансового, податкового та митного 
законодавства України законодавству ЄС.

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

2. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо перших кроків дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної 
відповідальності (реєстр. № 3361 від 17.04.2020), друге читання. 

Доповідач: перший заступник Голови Комітету Железняк Я.І.
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В обговоренні питання взяли участь: Бєлькова О.В., Гетманцев Д.О., Южаніна 
Н.П., представники страхових асоціацій.

УХВАЛИЛИ: 
1. Врахувати у таблиці до другого читання пропозиції, що були подані 

відповідно до пункту 4 частини першої статті 15 Закону України "Про комітети 
Верховної Ради України" та містяться у порівняльній таблиці за №№ 1, 8, 12, 19, 
59, 66, 70, 73 і 74.

2. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану до розгляду 
Комітетом, з урахуванням результатів обговорення та голосування на засіданні 
Комітету, а також остаточного техніко-юридичного узгодження тексту 
законопроекту.

3. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перших кроків 
дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної відповідальності (реєстр.        
№ 3361) прийняти у другому читанні та в цілому з необхідними техніко-
юридичними поправками.

4. Доповідачем від Комітету визначено Голову Комітету Верховної Ради 
України з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцева Д.О.

Голосування:  «за» - 21, «проти» - немає, «утримався» - 2.
Прийнято.

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

деяких інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування 
підприємницької діяльності електронних резидентів (реєстр. № 5270 від 
18.03.2021), друге читання.

Доповідач: перший заступник Голови Комітету Железняк Я.І.

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Рожкова К.В., Южаніна 
Н.П., Воробей С.І., Холодов А.І., Борняков О.С.

УХВАЛИЛИ: 
1. Врахувати у таблиці до другого читання пропозиції №№ 3, 71, 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 проект Закону України про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих 
актів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності 
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електронних резидентів (реєстр. № 5270 від 18.03.2021) прийняти у другому 
читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками.

3. Доповідачем від Комітету визначити Голову Комітету Верховної Ради 
України з питань фінансів, податкової та митної політики України Гетманцева 
Д.О. (розгорнуте рішення Комітету додається)

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

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

інших законодавчих актів щодо приватизації державного і комунального майна, 
яке перебуває у податковій заставі, та забезпечення адміністрування погашення 
податкового боргу (реєстр. № 8045 від 16.09.2022, н.д. Гетманцев Д.О., 
Железняк Я.І. та ін.)

Доповідач: перший заступник Голови Комітету Железняк Я.І.

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Яна Матієва.
УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України: 
1. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України та інших законодавчих актів щодо приватизації державного і 
комунального майна, яке перебуває у податковій заставі, та забезпечення 
адміністрування погашення податкового боргу (реєстр. № 8045 від 16.09.2022), 
поданий народним депутатом України Гетманцевим Д.О. та іншими народними 
депутатами України, включити до порядку денного восьмої сесії Верховної 
Ради України дев’ятого скликання;

2. За наслідками розгляду в сесійному засіданні проект Закону України про 
внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів 
щодо приватизації державного і комунального майна, яке перебуває у податковій 
заставі, та забезпечення адміністрування погашення податкового боргу (реєстр. 
№ 8045 від 16.09.2022), поданий народним депутатом України Гетманцевим 
Д.О. та іншими народними депутатами України, прийняти за основу і в цілому 
з необхідними техніко-юридичними правками та з урахуванням пропозицій 
Комітету, а саме:

1) у другому абзаці пункту 2 Розділу І проекту Закону слова «з моменту» 
замінити словами «з дати»;

2) у восьмому абзаці підпункту 2 пункту 4 Розділу І проекту Закону слова 
«з дати укладення договору купівлі-продажу» замінити словами «з дати 
переходу права власності на об’єкт приватизації»;

3) підпункт 2 пункту 2 Розділу ІІ проекту Закону доповнити абзацом такого 
змісту:
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«пункт 1 розділу V «Прикінцеві положення» Закону України «Про 
нотаріат» після слів «відсутність згоди кредитора на продаж такого майна, якщо 
воно перебуває в заставі (іпотеці)» доповнити словами «внесення ДП 
«Укрспирт» до Єдиного реєстру боржників, а також відсутність згоди 
контролюючого органу на відчуження такого майна, якщо воно перебуває в 
податковій заставі»;

4) абзац четвертий підпункту 3 пункту 2 Розділу ІІ проекту Закону 
викласти в такій редакції:

«пункт 73 розділу V «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» 
викласти в такій редакції:».

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

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

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

деяких інших законів України щодо особливостей виведення з ринку системно 
важливого банку в умовах воєнного стану (реєстр. № 8069 від 23.09.2022, 
Гетманцев Д.О., Железняк Я.І. та ін.)

Доповідач: Голова Комітету Гетманцев Д.О.

В обговоренні питання взяли участь: Железняк Я.І., Рожкова К.В., Южаніна Н.П., 
Холодов А.І., Драганчук Ю.О., Шпек Р.В.

УХВАЛИЛИ: 
рекомендувати Верховній Раді України:
1) проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких інших законів України щодо особливостей виведення з ринку 
системно важливого банку в умовах воєнного стану (реєстр. № 8069 від 
23.09.2022), внесений народним депутатом України Гетманцевим Д.О. та іншими 
народними депутатами, включити до порядку денного восьмої сесії Верховної 
Ради України дев’ятого скликання;

2) за наслідками розгляду законопроекту прийняти його за основу та в 
цілому з необхідними техніко-юридичними правками та з урахуванням 
таких уточнюючих пропозицій Комітету:

розділ І законопроекту викласти в такій редакції:
"I. Підрозділ 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу 

України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) 
доповнити пунктом 65 такого змісту:
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"65. Установити, що тимчасово, на період до припинення або скасування 
воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України 
"Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, 
затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України 
"Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, 
звільняється від оподаткування дохід (прибуток), який виникає у банку 
внаслідок припинення його зобов’язань відповідно до пункту 23 розділу X 
"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про систему 
гарантування вкладів фізичних осіб";

у підпункті 1 пункту 3 розділу II "Прикінцеві положення":
у абзаці двадцять третьому слова "депозитарній установі" замінити 

словами "Центральному депозитарію цінних паперів копію такого договору, а 
депозитарній установі";

третє речення абзацу двадцять дев'ятого викласти в такій редакції:
"Фонд продає акції неплатоспроможного системно важливого банку у 

повному обсязі (частку, яка не належить державі) Міністерству фінансів України 
за 1 гривню";

у абзаці шістдесят першому слова "недержавних цінних паперів" замінити 
словами "цінних паперів (крім державних цінних паперів)";

2. Співдоповідачем від Комітету визначити Голову Комітету Верховної 
Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцева Д.О.

Голосування:  «за» - 19, «проти» - немає, «утримався» - 1.
Прийнято.

Засідання Комітету оголошено закритим.

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


