
проект 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання Комітету Верховної Ради України 

з питань податкової та митної політики 

 «05» жовтня  2017 року 

12.00 год. 

вул. М. Грушевського, 5, кулуари, 3-й поверх 

 Для прийняття рішення з обговорених  питань) 

1. Проект Закону України про внесення змін до статті 588 Митного кодексу 

України з питань пенсійного забезпечення (реєстр. №6615 від 22.06.2017 

року), КМУ,  та альтернативний проект Закону про внесення змін до статті 588 

Митного кодексу України щодо запровадження єдиних принципів 

нарахування пенсій та скасування привілеїв у пенсійному забезпеченні 

(реєстр. №6615-1 від 10.07.2017 року), н.д. Шухевич Ю-Б.Р. та інш.  

 

2. Проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України з 

питань пенсійного забезпечення (реєстр. №6616 від 22.06.2017 року), КМУ,  

та альтернативний проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо встановлення справедливого порядку оподаткування пенсій, 

запровадження єдиних принципів нарахування пенсій та скасування привілеїв 

у пенсійному забезпеченні (реєстр. №6616-1 від 10.07.2017 року), н.д. 

Шухевич Ю-Б.Р. та інш.  

 

3.  Проект Закону про внесення зміни до розділу ІІ «Прикінцеві положення» 

Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України та Закону 

України «Про розвиток літакобудівної промисловості» щодо підтримки 

літакобудівної галузі» (реєстр. № 6538 від 02.06.2017 року ), н.д. Корчик В.А, 

4. Проект Закону про внесення змін до підрозділу 2 розділу XX "Перехідні 

положення" Податкового кодексу України щодо зупинення реєстрації 

податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових 

накладних (реєстр. №7115 від 15.09.2017 року), н.д. Южаніна Н.П. та інш. 

5.  Проект Закону про внесення змін до статті 133 Податкового кодексу України 

(щодо забезпечення внесення пенсійних фондів до Реєстру неприбуткових 

установ та організацій) (реєстр.№6534 від 01.06.2017 р.) н.д. Євлахов А. С. та 

інш.,  проект Закону про внесення змін до підпункту 133.4.1 пункту 133.4 

статті 133 Податкового кодексу України щодо врегулювання питання 

включення пенсійних фондів до Реєстру неприбуткових установ та організацій  
(реєстр.№6534-1 від 15.06.2017 р.), КМУ, та доопрацьований у Комітеті 

проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

оподаткування доходу (прибутку) недержавних пенсійних фондів 

(реєстр.№6534-д) 
 

6. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

неприбуткового статусу релігійних організацій та включення їх до Реєстру 

неприбуткових установ та організацій (реєстр.№6696 від 12.07.2017 р.), н.д. 

Унгурян П.Я., Продан О.П., Кришин О.Ю. та інш. 

 

 
 


