
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету Верховної Ради України  

з питань податкової та митної політики 

 

14 листопада 2017 року 

 

ЮЖАНІНА Н.П. Доброго дня, шановні колеги! На засіданні комітету 

присутні 20 народних депутатів членів комітету. Кворум є. Засідання 

оголошується відкритим.  

Прошу вас розглянути запропонований порядок денний засідання 

комітету і підтримати його. Хто за те, щоб прийняти даний порядок денний 

засідання комітету, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався?  

Чи будемо зараз ще раз повертатися до обговорення питання? 

 

ІЗ ЗАЛУ. Ні! Голосуємо.  

 

ЮЖАНІНА Н.П. Хто за те, щоб законопроект 6776-д… 

Олег Юрійович просить, щоб ще раз я оголосила ті основні моменти, з 

чим ми погодилися, з чим ми не погодилися. 

Проголошую, що ми говоримо, що імперативна норма Податкового 

кодексу щодо підвищення ставок акцизного податку на індекс інфляції 11,2 

на 2018 рік буде застосовуватися за винятком горілчаний виробів, виноробів, 

пивоварів і радіочастотного ресурсу. Декілька інших норм залишається з 

індексацією. 

Щодо тютюнових виробів, ми беремо повністю за основу, вона така ж 

сама, як і урядова, і нашого колеги народного депутата Кривенка, але з 

графіком підвищення специфічної ставки акцизного податку протягом 8 

років на 20 відсотків з фіксацією в гривні.  

Всі решта пропозицій, які лунали від вас, шановні колеги, і ви подали 

свої пропозиції про внесення змін, будуть в доопрацьований закон вноситься 

між першим і другим читанням. Тому все, що стосується… Я знаю, що всі 
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депутати зі своїми пропозиціями, вони не стосувалися бази або ставки, це ті 

виправлення, які вважають за необхідне внести в частині адміністрування і 

однозначно в застосування норм. Ми внесемо між першим і другим 

читанням.  

Тому зараз для того, щоб голосувати сьогодні бюджет, ми маємо 

проголосувати в першому читанні доопрацьований законопроект, який 

стосується виключно ресурсу із тих, що я вам щойно проголосила. Це саме 

викладено в 6776-д. 

Хто за те, щоб даний законопроект рекомендувати Верховній Раді 

України прийняти за основу в першому читанні, прошу голосувати. Хто за? 

Хто проти? Хто утримався? Утримався – 1. Рішення прийнято. 

Колеги, дякую. 

Прошу, дивіться, у нас 2 тижні буде перерви. Всі ці поправки, які ви 

хочете до другого читання, треба зараз опрацьовувати в комітеті. 

Шановні колеги, завтра у нас о 14.30 комітетські слухання в нашому 

залі № 2 у нас, на Липській. Я знаю, що ви запропонували, і до нас на 

комітетські слухання приїдуть представники регіонів, я прошу всіх завтра 

прийняти активну участь, але не тільки членів нашого комітету, але інших 

колег-депутатів, які  турбуються.  Завтра ми маємо прийняти кінцеве 

рішення: чи почує уряд ініціативу чи не почує, тому що далі просто 

знаходитися в вакуумі люди не можуть, їм треба теж зрозуміти, що буде далі. 

Всім дякую за роботу. 


