
Комітет з питань податкової та митної політики 

Інформація про підготовку законопроектів 

Перелік законопроектів, підготовлених для розгляду на пленарних 

засіданнях Верховної Ради України   

  

Станом на  16.01.2018 року  

        

I. Законопроекти, внесені на друге (повторне друге)  читання: 

1) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо підтримки сільськогосподарських товаровиробників (реєстр. №1699 

від 21.01.2015 р.), поданий народними депутатами України Розенблатом Б.С. 

та інш., прийнятий за основу 18.03.2015 року, рішення Комітету від 

03.06.2015 року (таблицю поправок-2 вручено 16.06.2015 року) з 

пропозицією Верховній Раді України – прийняти у другому читанні та в 

цілому, як Закон України. 
Втратив актуальність у зв’язку з прийняттям Закону України  «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» №1791-VIII від 

20.12.2016 року, яким запроваджено новий механізм державної підтримки  

сільськогосподарських товаровиробників;  

2) проект Закону про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні 

положення» Податкового кодексу України щодо особливостей 

оподаткування операцій з ввезення на митну територію України та 

постачання на митній території України деревообробного обладнання для 

відродження промислового виробництва (реєстр.№2617 від 09.04.2015 р.), 

поданий народними депутатами України Ляшком О.В. та інш., прийнятий за 

основу 19.05.2015 року, рішення Комітету від 17.06.2015 року (таблицю 

поправок-2 вручено 30.06.2015 року) з пропозицією Верховній Раді України 

– прийняти у другому читанні та в цілому, як Закон України; 

Втратив актуальність, пропозиції законопроекту врегульовані у Законі 

України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

покращення інвестиційного клімату в Україні» №1797-VIII від 21.12.2016 

року. 

3) проект Закону про внесення змін до розділу ХХІ «Прикінцеві та 

перехідні положення» Митного кодексу України (щодо особливостей 

оподаткування ввізним митом деревообробного обладнання для відродження 

промислового виробництва) (реєстр.№2618 від 09.04.2015 р.), поданий 

народними депутатами України Лящком О.В. та інш., прийнятий за основу 

19.05.2015 року, рішення Комітету від  17.06.2015 року (таблицю поправок-2 

вручено 30.06.2015 року) з пропозицією Верховній Раді України – прийняти 

у другому читанні та в цілому, як Закон України; 

  4)  проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо здешевлення вартості газу для населення (реєстр.№2835 від 13.05.2015 

р.), поданий народними депутатами України Тимошенко Ю.В. та інш.,  

переданий на повторне друге читання 10.11.2015 року, рішення Комітету від  
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11.11.2015 року  (таблицю поправок-2 вручено  12.11.2015 року) з 

пропозицією Верховній Раді України –  прийняти у  повторному другому 

читанні та в цілому, як Закон України.  Розгляд перенесено 12.11.2011 

року. 

Пропозиції законопроекту (крім встановлення особливостей 

оподаткування спільної діяльності) врегульовані Законом України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 

році» №1791-VIII від 20.12.2016 року; 

  5) проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

регулювання виробництва та обігу пива (реєстр.№2971-д) від 13.05.2015 р.), 

поданий народними депутатами України Южаніною Н.П. та інш.,  прийнятий 

у першому читанні за основу 14.07.2015 року, рішення Комітету від  

16.03.2016 року  (таблицю поправок-2 вручено  29.03.2016 року) з 

пропозицією Верховній Раді України –  прийняти у   другому читанні та в 

цілому, як Закон України; 

      6) проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України (щодо 

інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних 

систем і засобів їх забезпечення) (реєстр.№ 5369 від 07.11.2016 р.), поданий 

Кабінетом Міністрів України,  прийнятий у першому читанні за основу 

08.12.2016 року, рішення Комітету від 07.02.2017 року (таблицю поправок-2 

вручено 07.02.2017 року) з пропозицією Верховній Раді України – прийняти 

у другому читанні та в цілому, як Закон України; 

      7) проект Закону про внесення змін до статті 282 Митного кодексу 

України щодо звільнення від оподаткування митом продукції оборонного 

призначення  (реєстр. № 4592-д від 08.11.2016 року), доопрацьований у 

Комітеті,  прийнятий у першому читанні за основу 06.12.2016 року, рішення 

Комітету від 22.02.2017 року (таблицю поправок-2 вручено 14.03.2017 року) з 

пропозицією Верховній Раді України – прийняти у другому читанні та в 

цілому, як Закон України; 

       8)  проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

уніфікованої митної квитанції  (реєстр.№4871 від 29.06.2016 р.), поданий 

Кабінетом Міністрів України,  прийнятий у першому читанні за основу 

04.04.2017 року, рішення Комітету від 22.02.2017 року (таблицю поправок-2 

вручено 23.05.2017 року) з пропозицією Верховній Раді України – прийняти 

у другому читанні та в цілому, як Закон України. 

 

      II. Законопроекти, внесені на перше (повторне перше) читання: 

1. Проекти, які пропонується прийняти за основу та у цілому, як 

Закон України: 

1) проект Закону про внесення змін до Закону України “Про Митний 

тариф України” (щодо забезпечення конкурентоспроможності ринку 

споживання кальцинованої соди (гідроген карбонат(бікарбонат) натрію) 

(реєстр.№1285 від 08.12.2014 р.), поданий  народним депутатом  України 

Вознюком Ю.В., рішення Комітету від 12.12.2014 року (вручено 23.12.2014 
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року) з пропозицією Верховній Раді України – прийняти у першому читанні 

за основу та в цілому, як Закон України. 

      Втратив актуальність, пропозиції законопроекту врегульовано Законом 

України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень у 2018 році» №2245-VIII  від 07.12.2017 року;  

2) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо особливостей застосування податкового компромісу до щомісячних 

авансових внесків з податку на прибуток підприємств (реєстр.№2795 від 

07.05.2015 р.), поданий народними депутатами України Южаніною Н.П., 

Продан О.П. та Остріковою Т.Г., рішення Комітету від  21.05.2015 року 

(вручено 21.05.2015 року)  з пропозицією Верховній Раді України –  

прийняти  у першому читанні за основу та в цілому, як Закон України.  

Втратив актуальність у зв’язку із закінченням процедур, передбачених 

підрозділом 92 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу 

України; 

       3) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо удосконалення справляння акцизного податку при роздрібній торгівлі 

нафтопродуктами (реєстр.№2388а від 17.07.2015 р.), поданий народними 

депутатами України Южаніною Н.П. та Насаликом І.С., рішення Комітету від  

17.09.2015 року (вручено 06.10.2115 року)  з пропозицією Верховній Раді 

України –  прийняти у першому  читанні за основу та в цілому, як Закон 

України. Обговорено на пленарному засіданні Верховної Ради України 

03.11.2015 року.  

Втратив актуальність, пропозиції законопроекту включено до Закону 

України  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень у 2016 році» №909-VIII від 24.12.2015 року; 

       4) проект Закону про внесення зміни до статті 287 Митного кодексу 

України (щодо спеціально уповноваженого державного органу з питань 

гуманітарної допомоги) (реєстр.№2053а від 09.06.2015 р.), поданий 

народними депутатами України  Третьяковим О.Ю. та інш., рішення 

Комітету від 04.11.2015 року (вручено 10. 11.2015 року) з пропозицією 

Верховній Раді України –  прийняти у першому читанні  за основу та в 

цілому, як Закон України; 

       5)  проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо зменшення фінансового результату до оподаткування на суму доходів 

від участі в капіталі сільгосптоваровиробників (реєстр. № 2306а від 

07.07.2015 р.), поданий народним депутатом України  Южаніною Н.П. 

рішення Комітету від 25.11.2015 року (вручено 27.11.2015 року) з 

пропозицією Верховній Раді України –  прийняти у першому читанні  за 

основу та в цілому, як Закон України.  

Втратив актуальність, пропозиції законопроекту включено до Закону 

України  «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» 

Податкового кодексу України щодо проекту модернізації Бортницької станції 
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очистки стічних вод» №903-VIII від 23.12.2015 року та до Закону України 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 

2016 році» №909-VIII від 24.12.2015 року; 

6) проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державне 

регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (щодо реалізації лікарських 

засобів, що містять спиртові або водно-спиртові настої) (реєстр.№2135 від 

13.02.2015 року), поданий народним депутатом України Скориком М.Л., 

рішення Комітету від 30.03.2016 року (вручено 12.04.2016 року) з 

пропозицією Верховній Раді України –  прийняти у першому читанні  за 

основу та в цілому, як Закон України;а 

     7) проект Закону про внесення змін до статті 291 Податкового кодексу 

України щодо оптимізації можливостей здійснення підприємницької 

діяльності фізичними особами-підприємцями, що обрали спрощену систему 

оподаткування та перебувають у трудових відносинах з працівниками, 

призваними на військову службу під час мобілізації, на особливий період  
(реєстр.№2144 від 16.02.2015 р.), поданий народними депутатами України 

Кужель О.В., Остріковою Т.Г., Южаніною Н.П., рішення Комітету від 

15.06.2016 року (вручено 05.07.2016 року)  з пропозицією Верховній Раді 

України – прийняти у першому читанні за основу та у цілому, як Закон 

України.  

Втратив актуальність, пропозиції законопроекту включено до Закону 

України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

покращення інвестиційного клімату в Україні» №1797-VIII від 21.12.2016 

року; 

    8) проект Закону про внесення змін до статті 255 Податкового кодексу 

України щодо звільнення від оподаткування води, що використовується для 

гідротехнічної меліорації земельних ділянок сільгосппризначення 

(реєстр.№2088а від 16.06.2015 р.), поданий народним депутатом  Хлань 

С.В., рішення Комітету від 15.06.2016 року  (вручено 05.07.2016 року)  з 

пропозицією Верховній Раді України – прийняти у першому читанні за 

основу та у цілому, як Закон України; 

  9) проект Закону про внесення змін до статті 316 Митного кодексу 

України (щодо застосування Конвенції МДП 1975 року до підакцизних 

товарів) (реєстр.№1904 від 02.02.2015 р.), поданий народними депутатами 

України Продан О.П.,  Дубневичем Я.В. та Кобцевим М.В., рішення Комітету 

від 21.09.2016 року  (вручено 04.10 2016 року) з пропозицією Верховній Раді 

України –  прийняти у першому читанні за основу та у цілому, як Закон 

України з урахуванням пропозицій Комітету;  
    10) проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державне 

регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (щодо скорочення звітності для 

суб'єктів малого бізнесу) (реєстр.№4841 від 17.06.2016 р.), поданий 

народними депутатами України Южаніною Н.П. та інш., рішення Комітету 
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від 02.11.2016 року (вручено 15.11.2016 року)  з пропозицією Верховній Раді 

України –  прийняти у першому читанні за основу та у цілому, як Закон 

України.  
 Втратив актуальність, пропозиції законопроекту включено до Закону 

України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень у 2017 році» №1791-VIII від 20.12.2016 року;      

   11,12)  проекти законів про внесення змін до статті 2 Закону України 

"Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації 

транспортних засобів" (щодо вдосконалення норм Закону України) (реєстр. 

№5470 від 29.11.2016 р.), поданий народними депутатами України 

Антонищаком А.Ф. та інш., та  доопрацьований у Комітеті про внесення змін 

до статті 2 Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію 

України та реєстрації транспортних засобів" щодо вдосконалення норм 

Закону України (реєстр. №5470-д  від 10.04.2017 р.), рішення Комітету від 

05.04.2017 року (вручено 12.04.2017 року) з пропозицією Верховній Раді 

України –  прийняти у першому читанні за основу та у цілому, як Закон 

України, доопрацьований у Комітеті проект реєстр.№5470-д;  
       13,14) проекти законів про внесення змін до статті 588 Митного кодексу 

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

року), поданий Кабінетом Міністрів України,  та альтернативний 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), поданий народними 

депутатами України  Шухевичем Ю-Б.Р. та інш., рішення Комітету від 

05.10.2017 року  (вручено 17.10.2017 року) з пропозицією Верховній Раді 

України –  прийняти у першому читанні за основу та у цілому, як Закон 

України, урядовий проект  реєстр.№6615; 
      15,16) проекти законів про внесення змін до Податкового кодексу 

України з питань пенсійного забезпечення (реєстр. №6616 від 22.06.2017 

року), поданий Кабінетом Міністрів України,  та альтернативний 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), поданий народними 

депутатами України  Шухевичем Ю-Б.Р. та інш., рішення Комітету від 

05.10.2017 року (вручено 17.10.2017 року) з пропозицією Верховній Раді 

України –  прийняти у першому читанні за основу та у цілому, як Закон 

України, урядовий проект  реєстр.№6616 з урахуванням доповнення 

пункту 1 законопроекту новим  підпунктом 2 щодо змін до п. «е» 

підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України;  

      17) 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), поданий  
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народними депутатами України Южаніною Н.П. та інш., рішення Комітету 

від 05.10.2017 року (вручено 17.10.2017 року) з пропозицією Верховній Раді 

України –  прийняти у першому читанні за основу та у цілому, як Закон 

України; 

      18,19,20) проекти законів 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.), 

поданий  народним депутатом України Євлаховим А. С. та інш.,  

альтернативний 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.), поданий Кабінетом Міністрів України, та 

доопрацьований у Комітеті проект Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо оподаткування доходу (прибутку) недержавних 

пенсійних фондів (реєстр.№6534-д), рішення Комітету від 05.10.2017 року 

(вручено 17.10.2017 року) з пропозицією Верховній Раді України –   

прийняти за основу та в цілому, як Закон України, доопрацьований у 

Комітеті проект реєстр.№6534-д; 

21)  проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розвитку виробництва терруарних вин та натуральних медових 

напоїв (реєстр.№ 6693 від 12.07.2017 р.), поданий народними депутатами 

України  Вадатурським А.О., Горватом Р.І. та інш., рішення Комітету від 

08.11.2017 року (вручено 14.11.2017 року) з пропозицією Верховній Раді 

України –   прийняти за основу та в цілому, як Закон України, з 

урахуванням висловлених на засіданні Комітету пропозицій до тексту 

проекту; 

22) проект Закону про внесення змін до статті 9 Закону України "Про 

судовий збір" щодо створення умов для забезпечення доступу осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень судів 

(реєстр.№ 6211 від 20.03.2017 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, 

рішення Комітету від 08.11.2017 року (вручено 05.12.2017 року) з 

пропозицією Верховній Раді України –    прийняти за основу та в цілому, 

як Закон України; 

23,24) проекти законів про внесення змін до Митного кодексу України 

щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні (реєстр.№ 6542 від 

06.06.2017 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, та доопрацьований у 

Комітеті   про внесення змін до Митного кодексу України щодо поліпшення 

інвестиційного клімату в Україні (реєстр.№ 6542-д від 07.12.2017 р.), 

рішення Комітету від 07.12.2017 року (вручено 19.12.2017 року) з 

пропозицією Верховній Раді України –    прийняти за основу та в цілому, 

як Закон України; рішення Комітету від 20.12.2017 року (вручено 

21.12.2017 року) з пропозицією Верховній Раді України –    прийняти за 

основу та в цілому, як Закон України з урахуванням пропозицій 

Комітету; 
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      25) проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України (щодо 

збереження та розвитку вітчизняної суднобудівної промисловості) 

(реєстр.№6475 від 19.05.2017 р.), поданий народними депутатами України 

Ляшком О.В., Силантьєвим Д.О. та інш., рішення Комітету від 20.12.2017 

року з пропозицією Верховній Раді України –    прийняти за основу та в 

цілому, як Закон України. 

 

    

        2. Проекти, які пропонується прийняти за основу: 

1) проект Закону. про внесення змін до Податкового кодексу України 

(щодо усунення дискримінації в оподаткуванні доходів резидентів та 

нерезидентів з джерелом їх походження в Україні) (реєстр.№1263 від 

04.12.14 р.), поданий народним депутатом України Долженковим О.В.,  

рішення Комітету від 20.05.2015 року (вручено 05.06.15 року) з пропозицією 

Верховній Раді України –  прийняти у першому читанні за основу; 

2) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

(щодо відшкодування ПДВ при експорті сільськогосподарської продукції) 

(реєстр.№2003 від 03.02.2015 р.), поданий народними депутатами України 

Кутовим Т.В. та інш., рішення Комітету від 11.02.03.2015 року (вручено 

02.03.2015 року) з пропозицією Верховній Раді України – прийняти у 

першому читанні за основу. 02.03.2015 розгляд законопроекту Верховною 

Радою України відкладено.  

Втратив актуальність, пропозиції законопроекту врегульовано Законом 

України  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень у 2016 році» №909-VIII від 24.12.2015 року; 

3) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо оподаткування в агропромисловому комплексі (реєстр.№2585 

від 07.04.2015 р.), поданий народними депутатами України Бакуменком О.Б., 

та інш., рішення Комітету від 22.04.2015 року (вручено 19.05.2015 року) з 

пропозицією Верховній Раді України – прийняти  у першому читанні за 

основу. Обговорено на пленарному засіданні Верховної Ради України 

07.10.2015 року; 

Втратив актуальність  в частині змін до оподаткування податком на 

додану вартість у зв’язку з прийняттям Закону України  «Про внесення змін 

до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості 

бюджетних надходжень у 2017 році» №1791-VIII від 20.12.2016 року, яким 

запроваджено новий механізм державної підтримки  сільськогосподарських 

товаровиробників. Крім того, з 1 січня 2017 року втратила чинність стаття 

209 Податкового кодексу України, згідно з якою діяв спеціальний режим  

оподаткування податком на додану вартість сільськогосподарських 

товаровиробників;  

4) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

(щодо особливостей справляння рентної плати за користування надрами) 

(реєстр.№2183 від 09.02.2015 р.), поданий народним депутатом України 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat?d_id=15805&skl=9
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54115
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Кіршом О.В., рішення Комітету від 08.04.2015 року (вручено 12.05.2015 

року) з пропозицією Верховній Раді України – прийняти у першому читанні 

за основу; 

5) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо збору за місця для паркування транспортних засобів (реєстр.№2635 від 

10.04.2015 р.), поданий народними депутатами України Дубневичем Я.В. та 

інш., рішення Комітету від   17.06.2015 року (вручено 30.06.2015 року) з 

пропозицією Верховній Раді України – прийняти у першому читанні за 

основу; 

6) проект Закону про внесення змін до розділу ХХІ «Прикінцеві та 

перехідні положення» Митного кодексу України щодо особливостей 

оподаткування транспортних засобів, оснащених електричними двигунами 

(реєстр.№1913 від 02.02.2015 р.), поданий народними депутатами України 

Кривошея Г.Г. та інш., рішення Комітету від  20.05.2015 року (вручено 

21.05.2015 року) з пропозицією Верховній Раді України – прийняти у 

першому  читанні за основу.  

Втратив актуальність у зв’язку із прийняттям  Закону України  «Про 

внесення змін до Закону України «Про Митний тариф України» щодо 

скасування ввізного мита на електромобілі»  №822-VIII  від 25.11.2015 року; 

7) проект Закону  про внесення змін до Податкового кодексу України 

(щодо безоплатної передачі у володіння і користування конфіскованих та 

безхазяйних транспортних засобів)  (реєстр. №1403 від 02.03.2015 р.), 

поданий народними депутатами України Луценко І.С. та інш., подання 

Комітету від  08.04.2015 року (вручено 14.05.2015 року)  з пропозицією 

Верховній Раді України – прийняти у першому  читанні за основу. 

Обговорено на пленарному засіданні Верховної Ради України 07.10.2015 

року, прийняття рішення відкладено на пленарному засіданні Верховної Ради 

України 08.12.2015 року, прийняття рішення відкладено на пленарному 

засіданні Верховної Ради України 26.01.2016 року. 

Втратив актуальність, оскільки передбачає тимчасове звільнення від 

оподаткування ПДВ та акцизу операції з безоплатної передачі у володіння і 

користування Міністерства оборони України, Збройних Сил України, інших 

військових формувань, їх з'єднань, військових частин та підрозділів 

транспортних засобів, дія якого закінчилася 31 грудня 2016 року; 

8) проект Закону  про внесення змін до Податкового кодексу України 

(щодо безоплатної передачі у володіння і користування конфіскованих та 

безхазяйних тютюнових виробів) (реєстр. №1404 від 02.03.2015 р.), поданий 

народними депутатами України Луценко І.С. та інш., рішення Комітету від  

08.04.2015 року  (вручено 14.05.2015 року)  з пропозицією Верховній Раді 

України  – прийняти у першому  читанні за основу; 

Втратив актуальність, оскільки передбачає тимчасове звільнення від 

оподаткування ПДВ та акцизу операції з безоплатної передачі у володіння і 

користування Міністерства оборони України, Збройних Сил України, інших 

військових формувань, їх з'єднань, військових частин та підрозділів 

транспортних засобів, дія якого закінчилася 31 грудня 2016 року; 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54115
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       9) проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо запровадження акцизних накладних при реалізації пального та 

системи електронного адміністрування реалізації пального (реєстр.№2357а 

від 15.07.2015 р.), поданий народними депутатами України Южаніною Н.П. 

та Кононенком І.В., рішення Комітету від  17.09.2015 року (вручено 

06.10.2105 року) з пропозицією Верховній Раді України –  прийняти у 

першому  читанні за основу.  

Втратив актуальність, пропозиції законопроекту включено до Закону 

України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень у 2016 році» №909-VIII від 24.12.2015 року;  

10) проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків 

фінансових послуг (реєстр.№2414а від 20.07.2015 р.), поданий Президентом 

України, рішення Комітету від  16.09.2015 року (вручено 18.09.2015 року)  з 

пропозицією Верховній Раді України –  прийняти у першому  читанні за 

основу.   Обговорено на пленарному засіданні Верховної Ради України 

12.05.2016 року; 

11) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законів України (щодо застосування реєстраторів розрахункових 

операцій) (реєстр.№1718 від 13.01.2015 р.), поданий народними депутатами 

України Продан О.П. та інш., рішення Комітету від 17.06.2015 року (вручено 

30.06.2015 року) з пропозицією Верховній Раді України –  прийняти у 

першому читанні  за основу. 

Пропозиції законопроекту частково врегульовані   Законом України  

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 

2016 році» №909-VIII від 24.12.2015 року (в частині застосування спрощеної 

системи) та Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законів України щодо застосування реєстраторів 

розрахункових операцій» № 569-VIII від 01.07.2015 року  (в частині 

застосування реєстраторів розрахункових операцій);а 

12) проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

підтримки вищих навчальних закладів та наукових установ державної форми 

власності, евакуйованих із тимчасово окупованої території Донецької або 

Луганської областей (реєстр.№2813  від 12.05.15 р.), поданий народними 

депутатами України  Ляшком О.В. та інш., рішення Комітету від 11.11.2015 

року  (вручено 24. 11.2015 року) з пропозицією Верховній Раді України –  

прийняти у першому читанні  за основу; 

      13) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо посилення відповідальності посадових та службових осіб 

контролюючих органів (реєстр.№1265  від 04.12.14 р.), поданий народними 

депутатами України  Продан О.П. та інш., рішення Комітету від 11.11.2015 

року  (вручено 24. 11.2015 року) з пропозицією Верховній Раді України –  

прийняти у першому читанні  за основу.  
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Втратив актуальність, пропозиції законопроекту врегульовано Законом 

України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень у 2018 році» №2245-VIII  від 07.12.2017 року; 

14) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо запровадження ставок акцизного збору на енергетичні напої (реєстр.№ 

2740  від 24.04.15 р.), поданий народним депутатом України  Ничипоренком 

В.М., рішення Комітету від 11.11.2015 року  (вручено 24. 11.2015 року) з 

пропозицією Верховній Раді України –  прийняти у першому читанні  за 

основу; 

15) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 

інших законів України (щодо перехідного періоду системи електронного 

адміністрування), (реєстр. № 2960 від 26.05.2015 р.), поданий народними 

депутатами України Поляковим М.А. та інш., рішення Комітету від 

17.05.2015 року (вручено 16.07.2015 року) з пропозицією Верховній Раді 

України –  прийняти у першому читанні  за основу; 

16,17)   проекти законів про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо захисту прав платників податку на додану вартість, в тому 

числі сільгосптоваровиробників (реєстр. №3851-1 від 04.02.2016 року), 

поданий народними депутатами України  Гудзенком В.І., Бакуменко О.Б та 

інш., та про внесення змін до Податкового кодексу України щодо захисту 

прав платників податку на додану вартість, в тому числі 

сільськогосподарських виробників (реєстр. №3851 від 29.01.2016 року), 

поданий народними депутатами України  Гудзенком В.І., Розенблатом та 

інш.,  рішення Комітету від 16.03.2016 року з пропозицією Верховній Раді 

України –  прийняти у першому читанні  за основу законопроект 

реєстр.№3851-1; 

Втратив актуальність у зв’язку з прийняттям Закону України  «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» №1791-VIII від 

20.12.2016 року, яким запроваджено новий механізм державної підтримки  

сільськогосподарських товаровиробників. Крім того, з 1 січня 2017 року 

втратила чинність стаття 209 Податкового кодексу України, згідно з якою 

діяв спеціальний режим  оподаткування податком на додану вартість 

сільськогосподарських товаровиробників;  

18,19)  проекти законів про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо захисту прав платників податку на додану вартість 

(реєстр. №3810 від 25.01.2016 року), поданий народними депутатами 

України Остріковою Т.Г., Журжієм А.В., Курячим М.П. та інш., та про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо захисту прав платників 

податку на додану вартість та забезпечення соціального захисту сільського 

населення (реєстр. №3810-1 від 05.02.2016 року), поданий народними 

депутатами України Герегою О.В., Шиньковичем А.В. та інш., рішення 

Комітету від 16.03.2016 року з пропозицією Верховній Раді України –  

прийняти у першому читанні  за основу законопроект реєстр.№3810; 
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 Втратив актуальність у зв’язку з прийняттям Закону України  «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» №1791-VIII від 

20.12.2016 року, яким запроваджено новий механізм державної підтримки  

сільськогосподарських товаровиробників. Крім того, з 1 січня 2017 року 

втратила чинність стаття 209 Податкового кодексу України, згідно з якою 

діяв спеціальний режим  оподаткування податком на додану вартість 

сільськогосподарських товаровиробників;  

20) проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення системи справляння судового збору 

(реєстр.№3552 від 27.11.2015 року),  поданий народними депутатами 

України  Луценко  І.С., Южаніною Н.П., рішення Комітету від 16.03.2016 

року (вручено 29.03.2016 року) з пропозицією Верховній Раді України –  

прийняти у першому читанні  за основу; 

Підлягає коригуванню з огляду прийняття Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України ві України» №1774-VIII 

від 06.12.2016 року. На розгляд Верховної Ради України народними 

депутатами України Луценко І.С., Южаніною Н.П. та інш. внесено проект 

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення системи справляння судового збору (реєстр. № 6258 від 

29.03.2017 р.); 

      21,22) проекти законів про внесення змін до статті 288 Податкового 

кодексу України щодо мінімального розміру орендної плати за земельні 

ділянки сільськогосподарських угідь) (реєстр. № 1063-1 від 04.12.2014 р.), 

поданий народним депутатом України Бобовим Г.Б., та про внесення змін до 

статті 288 Податкового кодексу України (щодо врегулювання питання 

встановлення орендної плати для окремих категорій землекористувачів)  
(реєстр. № 1063-2 від 06.07.2015 р.), поданий народними депутатами 

України Кулінічем О.І. та інш., рішення Комітету від 20.04.2016 року 

(вручено 10.05.2016 року) з пропозицією Верховній Раді України – прийняти 

у першому за основу законопроект реєстр.№1063-2, законопроект 

реєстр.№1063-1 вважається відхиленим. 

Пропозиції законопроекту частково врегульовані Законами України 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 

2017 році» №1791-VIII від 20.12.2016 року та «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в 

Україні» №1797-VIII від 21.12.2016 року; 

    23) проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України (щодо 

електронних комунікацій) (реєстр. № 3645 від 14.12.15 р.), поданий 

народними депутатами України  Данченком О.І. та інш., рішення Комітету 

від 11.05.2016 року (вручено 12.05.2016 року)  з пропозицією Верховній Раді 

України – прийняти у першому читанні за основу. 20.09.2016 року розгляд 

відкладено, основний законопроект про електронні комунікації 
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(реєстр.№3549-1 від 11.12.2015 року) направлений на повторне перше 

читання; 

      24) проект Закону про внесення зміни до підпункту "а" підпункту 170.9.1 

пункту 170.9 статті 170 Податкового кодексу України (щодо визначення 

розміру добових витрат на відрядження, які не включаються до 

оподатковуваного доходу фізичної особи) (реєстр.№2387 від 17.03.2015 р.), 

поданий народним депутатом України Кіршом О.В., рішення Комітету від 

11.05.2016 року (вручено 14.06.2016 року) з пропозицією Верховній Раді 

України – прийняти у першому читанні за основу.  

Втратив актуальність, пропозиції законопроекту включено до Закону 

України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

покращення інвестиційного клімату в Україні» №1797-VIII від 21.12.2016 

року; 

      25) проект Закону про Національну митну службу України 

(реєстр.№3763 від 13.01.2016 р.), поданий народними депутатами України 

Антонищаком А.Ф. та інш., рішення Комітету від 16.11.2016 року  (вручено 

06.12.2016 року) з пропозицією Верховній Раді України – прийняти у 

першому читанні за основу; 

      26) проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державні 

лотереї в Україні" (щодо удосконалення державного регулювання) (реєстр.№ 

2269а від 03.07.2015 р.), поданий народними депутатами України Головком 

М.Й. та інш., рішення Комітету від 20.02.2017 року (вручено 14.03.2017 року) 

з пропозицією Верховній Раді України – прийняти у першому читанні за 

основу; 

   27) проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо реєстрації обладнання для промислового виробництва 

тютюнових виробів (реєстр. № 4877 від 01.07.2016 р.), поданий народними 

депутатами України Козаченком Л.П. та  Кобцевим М.В. рішення Комітету 

від 22.03.2017 року  (вручено 04.04.2017 року) з пропозицією Верховній Раді 

України –  включити до порядку денного шостої сесії, розглянути по суті та 

прийняти у першому читанні за основу; 

      28) проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

приведення транзитних процедур у відповідність з Конвенцією про єдиний 

режим транзиту та Конвенцією про спрощення формальностей у торгівлі 

товарами  (реєстр.№ 5627 від 29.12.2016 р.), поданий Кабінетом Міністрів 

України, рішення Комітету від 05.04.2017 року (вручено 16.05.2017 року) з 

пропозицією Верховній Раді України – прийняти у першому читанні за 

основу; 

  29) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо особливостей оподаткування підприємств, що надають комунальні 

послуги (реєстр.№ 5630 від 30.12.2016 р.),  поданий Кабінетом Міністрів 

України, рішення Комітету від 17.05.2017 року (вручено 25.05.2017 року) з 

пропозицією Верховній Раді України –  прийняти у першому читанні за 

основу;  
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  30) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

(щодо оподаткування господарських (присадибних) будівель і споруд) 

(реєстр.№ 2513 від 01.04.2015 р.), поданий народним депутатом України 

Кобцевим М.В., рішення Комітету від 17.05.2017 року (вручено 23.05.2017 

року) з пропозицією Верховній Раді України –  прийняти у першому читанні 

за основу;  
   31,32,33) проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо   виконання  зобов’язань України за Угодою про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством  з атомної енергії і їхніми державами-членами (стосовно 

виробництва, презентації та реалізації тютюнових виробів, їх реклами і 

спонсорства)   (реєстр. № 2430-1 від 03.04.2015 р.), поданий народними 

депутатами України  Кривошеєю Г.Г. та інш.,  проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання 

виробництва та обігу тютюнових виробів та електронних сигарет з метою 

зменшення їх привабливості (реєстр. № 4507 від 22.04.2015 р.), поданий 

народними депутатами України  Кривошеєю Г.Г. та інш.,  та доопрацьований 

у Комітеті проект Закону України  про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вдосконалення регулювання у сфері виробництва, обігу, 

заборони реклами та спонсорства тютюнових виробів, електронних сигарет і 

трав’яних виробів для куріння (реєстр. № 2430-д від 18.05.2015 р.), рішення 

Комітету від 17.05.2017 року (вручено 23.05.2017 року) з пропозицією 

Верховній Раді України –  прийняти у першому читанні за основу 

доопрацьований у Комітеті проект реєстр.№2430-1-д; 

   34) проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через 

державний кордон України (реєстр.№4932 від 08.07.2016 р.), поданий 

народними депутатами України  Бурбаком М.Ю., Корчиком В.А., рішення 

Комітету від 25.05.2017 року (вручено 06.06.2017 року) з пропозицією 

Верховній Раді України –  прийняти у першому читанні за основу; 

   35) проект Закону про внесення зміни до статті 540 Митного кодексу 

України щодо примусового виконання постанови органу доходів і зборів або 

суду про накладення штрафу (реєстр.№6233 від 23.03.2017 р.), поданий 

Президентом України, рішення Комітету від 21.06.2017 року (вручено 

11.07.2017 року) з пропозицією Верховній Раді України –  прийняти у 

першому читанні за основу. 

  36) 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.), поданий народними депутатами України  Унгуряном П.Я., Продан О.П., 

Кришиним О.Ю. та інш., рішення Комітету від 05.07.2017 року (вручено 

17.10.2017 року) з пропозицією Верховній Раді України –  прийняти у 

першому читанні за основу. 

Втратив актуальність, пропозиції законопроекту врегульовано Законом 

України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
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законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень у 2018 році» №2245-VIII  від 07.12.2017 року; 

 37) проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через 

митний кордон України (реєстр.№ 4614 від 06.05.2016 р.), поданий 

Кабінетом Міністрів України, рішення Комітету від 19.10.2017 року (вручено 

07.11.2017 року)  з пропозицією Верховній Раді України –  прийняти у 

першому читанні за основу; 

 38) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

(щодо оподаткування розміщення побутових відходів) (реєстр.№ 4836 від 

16.06.2016 р.), поданий народними депутатами України  Южаніною Н.П., 

Домбровський О.Г. та інш., рішення Комітету від 08.11.2017 року (вручено 

05.12.2017 року) - прийняти  у  першому читанні за основу з урахуванням 

висловлених на засіданні Комітету пропозицій до тексту проекту: 

    39) проект Закону про внесення змін до статті 141 Податкового кодексу 

України щодо особливостей оподаткування витрат на фінансування 

об'єктів та закладів спортивної інфраструктури, охорони здоров'я та 

культури (реєстр.№5643 від 16.01.2017 р.), поданий народними депутатами 

України Чижмарем Ю.В., Силантьєвим Д.О. та інш., рішення Комітету від 

20.12.2017 року - прийняти  у  першому читанні за основу; 

   40,41,42) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання 

створення та діяльності дрібних фермерських господарств і деконцентрації 

повноважень у сфері земельних відносин (реєстр.№7363 від 06.12.2017 р.,), 

поданий  Президентом України, проект Закону  про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 

стимулювання створення та діяльності дрібних фермерських господарств і 

деконцентрації повноважень у сфері земельних відносин   (реєстр. № 7363-1 

від 18.12.2017 р.), поданий народними депутатами України  Ляшком О.В. та 

інш., проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення сімейних 

фермерських господарств та розвитку сільськогосподарських кооперативів, 

децентралізації повноважень та припинення корупційних зловживань у сфері 

земельних відносин, посилення державного контролю за використанням і 

охороною земель та запобігання рейдерству, (реєстр. № 7363-2 від 

20.12.2017 р.), поданий народним депутатом України Івченком В.Є., рішення 

Комітету від 20.12.2017 року (вручено 21.12.2017 року) - прийняти  у  

першому читанні за основу законопроект реєстр.№7363; 

    43) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування 

діяльності громадських об'єднань та використання міжнародної технічної 

допомоги (реєстр. № 6675 від 10.07.17 р.), поданий Президентом України, 

рішення Комітету від 21.12.2017 року (внесено 21.12.2017 року) - прийняти  у  

першому читанні за основу. 
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III. Законопроекти, внесені на розгляд із пропозицією Комітету про їх 

повернення на доопрацювання: 

1) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

особливостей оподаткування операцій із ввезення на митну територію 

України товарів уповноваженими економічними операторами  (реєстр.№ 

4776 від 03.06.2016 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, рішення 

Комітету від 21.06.2017 року (вручено 11.07.2017 року) з пропозицією 

Верховній Раді України –  повернути суб′єкту права законодавчої ініціативи 

на доопрацювання; 

 2) проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

уповноваженого економічного оператора та спрощень митних 

формальностей (реєстр.№ 4777 від 03.06.2016 р.), поданий Кабінетом 

Міністрів України, рішення Комітету від 21.06.2017 року (вручено 11.07.2017 

року) з пропозицією Верховній Раді України –  повернути суб′єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

Втратив актуальність, Урядом внесено проект Закону про внесення змін 

до Митного кодексу України (щодо деяких питань виконання Глави 5 

Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони (реєстр. №7473 від 29.12.2017 

року). 

 

IV. Законопроекти, внесені на розгляд із пропозицією Комітету про їх 

відхилення: 

1) проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

(щодо вдосконалення оподаткування податком на додану вартість 

сільгосппродукції, яка виробляється особистими селянськими 

господарствами та реалізується через обслуговуючі кооперативи) (реєстр. 

№2052 від 06.02.2015 р.), поданий народними депутатами України 

Івченком В.Є. та інш., рішення  Комітету від 18.03.2015 року (вручено 

07.04.2015 року) з пропозицією Верховній Раді України – відхилити.  

08.05.2015 року законопроект авторами відкликано, 14.05.2015 року  надано 

на заміну доопрацьовану редакцію законопроекту; 

Втратив актуальність у зв’язку з прийняттям Закону України  «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» №1791-VIII від 

20.12.2016 року, яким запроваджено новий механізм державної підтримки  

сільськогосподарських товаровиробників. Крім того, з 1 січня 2017 року 

втратила чинність стаття 209 Податкового кодексу України, згідно з якою 

діяв спеціальний режим  оподаткування податком на додану вартість 

сільськогосподарських товаровиробників;  

2) проект Закону  про внесення змін до Податкового кодексу України 

(щодо оподаткування транспортного засобу, що переобладнується у легковий 

автомобіль, з якого справляється акцизний податок) (реєстр.№1757 від 

14.01.2015 р.), поданий народним депутатом України  Барною О.С., рішення 
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Комітету від  18.03.2015 року (вручено 07.04.2015 року) з пропозицією 

Верховній Раді України – відхилити. 

Втратив актуальність. Автором законопроекту внесено аналогічний за 

змістом проект  Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

(щодо відміни оподаткування акцизним податком операцій з переобладнання 

транспортних засобів) (реєстр.№6219 від 22.03.2017 року); 

3)  проекти законів про внесення змін до статті 588 Митного кодексу 

України щодо скасування привілеїв у пенсійному забезпеченні та призначення 

пенсій посадовим особам органів доходів і зборів за єдиними принципами 

нарахування пенсій (реєстр. №2768-1 від 13.05.2015 р.), поданий народним 

депутатом України Шухевичем Ю.-Б.Р., та про внесення змін до статті 

588 Митного кодексу України щодо призначення пенсій посадовим особам 

органів доходів і зборів за єдиними принципами. (реєстр.№ 2768 від 

30.04.2015 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, рішення Комітету від 

13.05.2015 року (вручено 21.05.2015 року) з пропозицією Верховній Раді 

України –  прийняти у першому читанні за основу та в цілому 

законопроект реєстр.№2768 після прийняття в цілому законопроекту 

реєстр.№2767 від 30.04.2015 р., законопроект реєстр.№2768-1 – 

відхилити. Законопроект реєстр.№2768-1 внесено в доопрацьованій 

редакції 23.06.2015 р. Законопроект реєстр.№2768 відкликаний 14.04.2016 

року; 

4) проекти законів про внесення змін до статті 344 Податкового кодексу 

України щодо скасування привілеїв у пенсійному забезпеченні та призначення 

пенсій посадовим особам контролюючих органів за єдиними принципами 

нарахування пенсій (реєстр.№2769-1 від 13.05.2015 р.), поданий народним 

депутатом України Шухевичем Ю-Б. Р., та про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо призначення пенсій посадовим особам 

контролюючих органів за єдиними принципами (реєстр.№2769 від 30.04.2015 

р.), поданий Кабінетом Міністрів України,  рішення Комітету від  

13.05.2015 року (вручено 21.05.2015 року)  з пропозицією Верховній Раді 

України – прийняти у першому читанні за основу та в цілому законопроект 

реєстр.№2769 після прийняття в цілому законопроекту реєстр. №2767 від 

30.04.2015 р., законопроект реєстр.№2769-1 – відхилити. Законопроект 

реєстр.№2769-1 внесено в доопрацьованій редакції 23.06.2015 р. 

Законопроект реєстр.№2769 відкликаний 14.04.2016 року.     


