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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 № 119

                                                                                            14 жовтня 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., Гетманцев Д.О., 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., Лукашев О.А., Ляшенко 
А.О., Рєпіна Е.А., Сова О.Г., Устенко О.О., Холодов А.І., Южаніна Н.П.
Секретаріат Комітету.

ВІДСУТНІ: члени Комітету – Абрамович І.О., Дубінський О.А., Володіна Д.А., 
Заблоцький М.Б., Герега О.В.,  Горват Р.І., Іванчук А.В., Козак Т.Р., Кулініч О.І., 
Славицька А.К.,  Палиця І.П., Солод Ю.В., Шкрум А.І.

ЗАПРОШЕНІ:
Заступник Міністра економіки України Качка Т.А.
Заступник Міністра фінансів України Воробей С.І.
Заступник Міністра фінансів України Драганчук Ю.О. 
Директор департаменту міністерства фінансів України Москаленко О. 
Перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу 
Гаєвський І.М. 
Заступник керівника департаменту Державної служби фінансового моніторингу 
Пряженцева І.
В.о. Голови ДПС Кірієнко Т.П.
В.о. Голови Держмитслужби Демченко В.В.
Перший заступник Голови Держмитслужби Шуцький О.Г.
Заступник керівника департаменту Держмитслужби Каленович О.
В.о. голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Олена Водолажко.

У зв’язку з відсутністю секретаря Комітету Палиці І.П. виконувати 
обов’язки секретаря на засіданні Комітету доручено члену Комітету 
Мотовиловцю А.В.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання 

та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення" щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка 
здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства до окремих 
стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843 (реєстр. № 8008 від 07.09.2022, 
Кабінет Міністрів України), євроінтеграційний. 

2. Проект Закону про Митний тариф України (реєстр. № 7737 від 
05.09.2022, Кабінет Міністрів України), євроінтеграційний, друге читання.

3. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 
врегулювання питання притягнення до адміністративної відповідальності за дії, 
спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи 
зменшення їх розміру, а також інші протиправні дії, спрямовані на ухилення від 
сплати митних платежів (реєстр. № 8062 від 20.09.2022, н.д. Сова О.Г. та ін.). 

4. Проект Закону про внесення змін до підрозділу 8 розділу ХХ 
Податкового кодексу України щодо заборони перебування грального бізнесу на 
спрощеній системі оподаткування (реєстр. № 8079 від 27.09.2022, н.д. Железняк 
Я.І. та ін.).

Порядок денний засідання Комітету затверджено.

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

та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення" щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка 
здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства до окремих 
стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843 (реєстр. № 8008 від 07.09.2022, 
Кабінет Міністрів України), євроінтеграційний. 

Доповідач: Заступник Міністра фінансів України Воробей С.І.
Співдоповідач: голова підкомітету Василевська-Смаглюк О.М.

В обговоренні питання взяли участь: Железняк Я.І., Гаєвський І.М., Холодов А.І.,  
Качка Т.А., Южаніна Н.П., Пряженцева І.

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

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення" щодо захисту фінансової системи України від дій 
держави, яка здійснює збройну агресію проти України, та адаптації 
законодавства до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843 
(реєстр. № 8008 від 07.09.2022), внесений Кабінетом Міністрів України, 
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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 з урахуванням таких 
пропозицій Комітету:

у розділі І: 
у підпункті 1 пункту 1:
у абзаці другому слова "кримінальні правопорушення" замінити словом 

"злочини";
абзаци третій-восьмий виключити;
в абзаці другому підпункту 3 пункту 2 слово "особи" замінити словами 

"суб'єкти господарювання";
у підпункті 1 пункту 3:
абзац третій після слів "які є громадянами держави, яка здійснює збройну 

агресію проти України" доповнити словами "(крім громадян Російської 
Федерації, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року)";

абзац п’ятий після слів "громадяни держави, яка здійснює збройну агресію 
проти України" доповнити словами "(крім громадян Російської Федерації, яким 
надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року)";

пункт 5 викласти в такій редакції:
"5. У частині першій статті 10:
1) пункт 2 викласти в такій редакції:
"2) суб’єктами господарювання, які надають посередницькі та/або 

консультаційні послуги під час здійснення операцій з нерухомим майном, при 
наданні посередницьких та/або консультаційних послуг, підготовці та/або 
вчиненні правочинів купівлі-продажу або надання в оренду нерухомого майна, 
якщо щомісячна сума орендної плати дорівнює або перевищує суму, визначену 
частиною першою статті 20 цього Закону";

2) пункт 3 викласти в такій редакції:
"3) суб’єктами господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку 

дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, якщо сума 
фінансової операції (або пов’язаних фінансових операцій) дорівнює або 
перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 цього Закону, під час 
проведення фінансових операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним 
камінням та виробами з них та/або під час організації торгівлі такими 
предметами, у тому числі аукціонної";

3) доповнити частину пунктом 6 такого змісту:
"6) суб’єктами господарювання, які здійснюють торговельну діяльність 

культурними цінностями та/або посередництво в такій діяльності, якщо сума 
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фінансової операції (або пов’язаних фінансових операцій) дорівнює або 
перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 цього Закону, під час 
проведення фінансових операцій з культурними цінностями та/або під час 
організації торгівлі такими культурними цінностями, у тому числі аукціонної";

в пункті 6 слова "осіб, які провадять" замінити словами "суб'єктів 
господарювання, які здійснюють";

пункт 8 викласти в такій редакції: 
"8. В абзаці сьомому частини третьої статті 32 слова "заходу впливу" 

замінити словом "штрафу";
у пункті 9 слова "цим Законом" замінити словами "підпунктами "б" – "г" 

пункту 8, пунктами 9, 11, 12, 14, 23 частини другої статті 8 та частиною п’ятою 
статті 9 цього Закону".

2. Доповідачем від Комітету визначено Голову підкомітету Комітету з 
питань фінансів, податкової та митної політики Василевську-Смаглюк О.М.

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

2. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про Митний тариф України (реєстр. № 7737 від 

05.09.2022, Кабінет Міністрів України), євроінтеграційний, друге читання.

Доповідач: голова підкомітету Колісник А.С.

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

1. Підтримати редакцію законопроекту, запропоновану до розгляду 
Комітету з урахуванням результатів обговорення та голосування на засіданні 
Комітету.

2. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 
другому читанні проект Закону України про Митний тариф України (реєстр. № 
7737 від 05.09.2022) прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними 
техніко-юридичними правками.

3. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Колісник А.С. - Голову 
підкомітету з питань гармонізації фінансового, податкового та митного 
законодавства України законодавству ЄС Комітету Верховної Ради України з 
питань фінансів, податкової та митної політики.

Голосування:  «за» - 20, «проти» - немає, «утримався» - немає.
Прийнято одноголосно.
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3. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

врегулювання питання притягнення до адміністративної відповідальності за дії, 
спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи 
зменшення їх розміру, а також інші протиправні дії, спрямовані на ухилення від 
сплати митних платежів (реєстр. № 8062 від 20.09.2022, н.д. Сова О.Г. та ін.). 

Доповідач: голова підкомітету Сова О.Г.
В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Южаніна Н.П., 
Москаленко О., Каленович О.

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

внесення змін до Митного кодексу України щодо врегулювання питання 
притягнення до адміністративної відповідальності за дії, спрямовані на 
неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру, а 
також інші протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів, 
внесений народним депутатом України Совою О.Г. та іншими народними 
депутатами (реєстр. № 8062 від 20.09.2022) включити до порядку денного 
восьмої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, та за наслідками 
розгляду в першому читанні прийняти його за основу та в цілому з 
необхідними техніко-юридичними правками.

2. Співдоповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Сову О.Г. – голову 
підкомітету з питань митної справи Комітету з питань фінансів, податкової та 
митної політики.

Голосування:  «за» - 18, «проти» - немає, «утримався» - 1.
Прийнято.

4. СЛУХАЛИ:  
Про проект Закону про внесення змін до підрозділу 8 розділу ХХ 

Податкового кодексу України щодо заборони перебування грального бізнесу на 
спрощеній системі оподаткування (реєстр. № 8079 від 27.09.2022, н.д. Железняк 
Я.І. та ін.).

Доповідач: перший заступник Голови Комітету Железняк Я.І. 

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

Рекомендувати Верховній Раді України: 
1. Проект Закону України про внесення змін до підрозділу 8 розділу ХХ 

Податкового кодексу України щодо заборони перебування грального бізнесу на 
спрощеній системі оподаткування (реєстр. № 8079 від 27.09.2022), поданий 
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народним депутатом України Железняком Я.І. та іншими народними депутатами 
України, включити до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України 
дев’ятого скликання; 

2. За наслідками розгляду проект Закону України про внесення змін до 
підрозділу 8 розділу ХХ Податкового кодексу України щодо заборони 
перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування (реєстр. 
№ 8079 від 27.09.2022), поданий народним депутатом України Железняком Я.І. 
та іншими народними депутатами України, прийняти за основу та в цілому з 
необхідними техніко-юридичними правками.

3. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на пленарному 
засіданні Верховної Ради України визначити першого заступника голови 
Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Железняка Я.І.

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

Засідання Комітету оголошено закритим.

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


