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Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики
м. Київ
04 квітня
2018 р.
12.00 год.,
вул. Грушевського, 5
ГОЛОВУЄ
ГОЛОВА КОМІТЕТУ ЮЖАНІНА Н.П.
ПРИСУТНІ:
народні депутати України – члени Комітету
Антонищак А.Ф., Бабій Ю.Ю., Вознюк Ю.В., Головко М.Й., Горват
Р.І., Долженков О.В., Євлахов А.С., Заставний Р.Й., Іщенко В.О.,
Кірш О.В., Козак Т.Р., Кришин О.Ю., Курячий М.П., Лаврик М.І.,
Ляшко О.В., Острікова Т.Г., Продан О.П., Святаш Д.В., Сидорчук
В.В., Фролов М.О., Южаніна Н.П., Юрик Т.З.
ВІДСУТНІ:

народні депутати України – члени Комітету
Балога П.І., Герега О.В., Гудзенко В.І., Журжій А.В., Кобцев М.В.,
Кісельов А.М., Мураєв Є.В., Ничипоренко В.М., Порошенко О.П.,
Хомутиннік В.Ю.
ПРИСУТНІ:
Івченко В.Є.
Лабазюк С.П.
Мірошніченко І.В.

- народний депутат України;
- народний депутат України;
- народний депутат України;

Капінус Є.В.
Нефьодов М.Є.
Глущенко С.В.
Москаленко О.П.
Овчаренко В.П.

- Державний секретар Міністерства
фінансів України;
Перший
заступник
Міністра
економічного розвитку і торгівлі України;
- заступник Міністра юстиції України;
- Міністерство фінансів України;
- Міністерство фінансів України;

співробітники секретаріату Комітету:
Керівник секретаріату Комітету Шоломіцький С.Я., заступники
керівника Ясінський В.М., Воробей С.І., головні консультанти
Будаков А.Ю., Домбровський В.Д., Дудник Г.М., Добродій Т.В.,
Зазимко О.О., Клишта О.А., Гречана Т.В., Ліпіхіна Т.Д., Кизимчук
І.П., Радченко Р.В., Чорногуз Л.П., Ющенко В.П., старший
консультант Пасічник І.В.
Щодо затвердження порядку денного.
В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Ляшко О.В.,
Заставний Р.Й., Вознюк Ю.В.
УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований проект порядку денного
змінивши порядок розгляду першого та другого питань.
ГОЛОСУВАННЯ:
«за» - 18
«проти» - 0
«утрим» - 0
Затверджено

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
деяких питань оподаткування податком на додану вартість операцій з
вивезення за межі митної території України олійних культур (реєстр.
№7403-д), доопрацьований у Комітеті

2.

Проект Закону про Митний тариф України (реєстр. №7306 від 17.11.2017
року), КМУ

3.

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку
з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції" (реєстр. №7285 від
14.11.2017 року), КМУ

4.

Проект Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України у
зв’язку з прийняттям Закону України “Про запобігання корупції”(реєстр.
№7152 від 02.10.2017 року), КМУ

5.

Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо
дерегуляції певних видів господарської діяльності, контроль за
провадженням яких здійснюється органами доходів і зборів (реєстр. №7241
від 27.10.2017 року), КМУ, та проект Закону про внесення змін до Митного
кодексу України щодо дерегуляції певних видів господарської діяльності,
контроль за провадженням яких здійснюється органами доходів і зборів
(реєстр. №7241-1 від 10.11.2017 року), н. д. Довгий О.С.

6.

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
податку на видавничу продукцію, яка має виняткове походження з території
держави-агресора та/або тимчасово окупованої території та переміщується
(пересилається) з території держави-агресора та/або з тимчасово окупованої
території України (реєстр.№7292 від 15.11.2017 року), н.д. Береза Б.Ю. та
інш.

7.

Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо порядку
переміщення та оподаткування видавничої продукції, яка має виняткове
походження з території держави-агресора та/або тимчасово окупованої
території України та переміщується (пересилається) з території державиагресора та/або з тимчасово окупованої території України (реєстр.№7293 від
15.11.2017 року), н.д. Береза Б.Ю. та інш.

8.

Різне

1. СЛУХАЛИ: Про доопрацьований у Комітеті проект Закону про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань
оподаткування податком на додану вартість операцій з вивезення за межі
митної території України олійних культур (реєстр. №7403-д).
ДОПОВІДАЧ: Южаніна Н.П. – Голова Комітету,
народний депутат України

В обговоренні питання взяли участь: Капінус Є.В., Лаврик М.І.,
Івченко В.Є., Мірошніченко І.В., Заставний Р.Й., Євлахов А.С., Ляшко О.В.,
Вознюк Ю.В., Святаш Д.В., Кришин О.Ю., Долженков О.В.
УХВАЛИЛИ:
Відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону
України “Про комітети Верховної Ради України” скасувати рішення Комітету,
прийняте на засіданні 21.03.2018 року (протокол № 80) та, з урахуванням
вимог частини третьої статті 110 Регламенту Верховної Ради України, внести
на розгляд Верховної Ради України проект Закону про внесення зміни до
Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування податком
на додану вартість операцій з вивезення за межі митної території України
олійних культур (реєстр. №7403-Д) та рекомендувати Верховній Раді України
зазначений законопроект (реєстр. №7403-Д) прийняти за основу і в цілому
як Закон.
ГОЛОСУВАННЯ:
«за» - 17
«проти» - 0
«утрим» - 0
не голосували - 2
Прийнято

2. СЛУХАЛИ: Про проект Закону про Митний тариф України
(реєстр. №7306 від 17.11.2017 року).
ДОПОВІДАЧ: Нефьодов М.Є. – Перший заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі
України
В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Продан О.П.,
Лаврик М.І., Домбровський В.Д., Курячий М.П., Капінус Є.В., Кришин
О.Ю., Долженков О.В.
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати Верховній Раді України прийняти
поданий Кабінетом Міністрів України проект Закону про Митний тариф
України (реєстр. №7306) за основу та в цілому, як Закон України з
врахуванням техніко-юридичних правок та уточнення терміну набрання ним
чинності з 1 січня 2019 року.

ГОЛОСУВАННЯ:
«за» - 13
«проти» - 0
«утрим» - 0
не голосували - 5
Прийнято
3. СЛУХАЛИ: Про проект Закону про внесення змін до
Податкового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про
запобігання корупції" (реєстр. №7285 від 14.11.2017 року) та проект Закону
України “Про внесення змін до Митного кодексу України у зв’язку з
прийняттям Закону України “Про запобігання корупції”(реєстр. №7152 від
02.10.2017 року)
ДОПОВІДАЧ: Будаков А.Ю. – головний консультант
Секретаріату Комітету

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Антонищак
А.Ф., Фролов М.О., Острікова Т.Г., Москаленко О.П.
Питання обговорено

4. СЛУХАЛИ: Про проект Закону про внесення змін до Митного
кодексу України щодо дерегуляції певних видів господарської діяльності,
контроль за провадженням яких здійснюється органами доходів і зборів
(реєстр. №7241 від 27.10.2017 року), КМУ, та проект Закону про внесення
змін до Митного кодексу України щодо дерегуляції певних видів
господарської діяльності, контроль за провадженням яких здійснюється
органами доходів і зборів (реєстр. №7241-1 від 10.11.2017 року)
ДОПОВІДАЧ: Будаков А.Ю. – головний консультант
Секретаріату Комітету

В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Антонищак
А.Ф., Острікова Т.Г., Москаленко О.П.
Питання обговорено
5. СЛУХАЛИ: Про проект Закону про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо податку на видавничу продукцію, яка має
виняткове походження з території держави-агресора та/або тимчасово
окупованої території та переміщується (пересилається) з території державиагресора та/або з тимчасово окупованої території України (реєстр.№7292 від
15.11.2017 року) та проект Закону про внесення змін до Митного кодексу
України щодо порядку переміщення та оподаткування видавничої продукції,
яка має виняткове походження з території держави-агресора та/або тимчасово
окупованої території України та переміщується (пересилається) з території
держави-агресора та/або з тимчасово окупованої території України
(реєстр.№7293 від 15.11.2017 року).
ДОПОВІДАЧІ: Клишта О.А. – головний консультант
Секретаріату Комітету ;
Ліпіхіна Т.Д. - головний консультант
Секретаріату Комітету.
В обговоренні питання взяли участь: Южаніна Н.П., Антонищак
А.Ф., Острікова Т.Г.
У зв’язку із
відсутністю авторів законопроектів, розгляд
перенесено на наступне засідання Комітету.

Голова Комітету

Н.П. ЮЖАНІНА

Секретар Комітету

О.Ю. КРИШИН

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
включених до протоколу № 82 від 04 квітня 2018 року
засідання Комітету Верховної Ради України
з питань податкової та митної політики
№№
1

Сторінка
Назва
Проект Закону про внесення змін до Податкового
3
кодексу України щодо деяких питань оподаткування
податком на додану вартість операцій з вивезення за
межі митної території України олійних культур (реєстр.
№7403-д), доопрацьований у Комітеті

2

Проект Закону про Митний тариф України (реєстр.
№7306 від 17.11.2017 року), КМУ

4

3

Проект Закону про внесення змін до Податкового
кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про запобігання корупції" (реєстр. №7285 від
14.11.2017 року), КМУ

5

Проект Закону України “Про внесення змін до Митного
кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України
“Про запобігання корупції”(реєстр. №7152 від
02.10.2017 року), КМУ
4

Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу
України щодо дерегуляції певних видів господарської
діяльності,
контроль
за
провадженням
яких
здійснюється органами доходів і зборів (реєстр. №7241
від 27.10.2017 року), КМУ, та проект Закону про
внесення змін до Митного кодексу України щодо
дерегуляції певних видів господарської діяльності,
контроль за провадженням яких здійснюється органами
доходів і зборів (реєстр. №7241-1 від 10.11.2017 року),
н. д. Довгий О.С.

5

5

Проект Закону про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо податку на видавничу
продукцію, яка має виняткове походження з території
держави-агресора та/або тимчасово окупованої
території та переміщується (пересилається) з території
держави-агресора та/або з тимчасово окупованої
території України (реєстр.№7292 від 15.11.2017 року),
н.д. Береза Б.Ю. та інш.

6

Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу
України щодо порядку переміщення та оподаткування
видавничої продукції, яка має виняткове походження з
території
держави-агресора
та/або
тимчасово
окупованої території України та переміщується
(пересилається) з території держави-агресора та/або з
тимчасово окупованої території України (реєстр.№7293
від 15.11.2017 року), н.д. Береза Б.Ю. та інш.

