
Комітет з питань податкової та митної політики 

Інформація про підготовку законопроектів 

Перелік законопроектів, які втратили актуальність 

 

Станом на 21.01.2019 року 

 

№ 

з/п 

Реєст

р.№ 

Назва законопроекту Автор 

законопроект

у 

Обґрунтування  

 
  

************* 

 9 сесія 

 

1. 

2085а 

Д 

Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про деякі питання ввезення на 

митну територію України та реєстрації 

транспортних засобів" (щодо ввезення 

транспортних засобів, які відповідають 

екологічним нормам "Євро-4" і "Євро-5") 

Н.д. Фролов 

М.О. 

16.06.2015 

втратив актуальність у зв’язку з врегулюванням 

пропозицій Законом України «Про внесення змін до Митного 

кодексу України та деяких інших законодавчих актів України 

щодо ввезення транспортних засобів на митну територію 

України» №2612-VIII від 08.11.2018 року (законопроект 

реєстр.№8488) 

2. 

2692 

  Д 

Проект Закону про внесення доповнень до 

Податкового кодексу України (щодо 

оподаткування грошового забезпечення 

військовослужбовців) 

 

Н.д. Деркач 

А.Л., 

Бандуров В.В. 

   21.04.15 р. 

втратив актуальність у зв’язку з тим, що його пропозиції 

врегульовані чинними редакціями пункту 168.5 статті 168 

Податкового кодексу України та підпункту 1.7 пункту 16-1. 

підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» 

Податкового кодексу України 

3. 

2823 

  Д 

Проект Закону про внесення змін до статті 215 

Податкового кодексу України (щодо зміни 

ставок акцизного збору на транспортні засоби) 

 

 

 

Н.д. Козак Т.Р. 

13.05.15 р. 

втратив актуальність у зв’язку з прийняття нової моделі 

акцизного податку на легкові транспортні засоби Законом 

України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо оподаткування акцизним податком легкових 

транспортних засобів №2611-VIII від 08.11.2018 року 

(законопроект реєстр.№8487) 
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4. 

2909 

  Д 

Проект Закону про внесення змін до статті 380 

Митного кодексу України щодо тимчасового 

ввезення автомобілів 

 

 

Н.д. Дубневич 

Я.В. та інш. 

20.05.15 р. 

втратив актуальність у зв’язку з врегулюванням 

пропозицій законопроекту  Законом України «Про внесення 

змін до Митного кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України щодо ввезення транспортних 

засобів на митну територію України» №2612-VIII від 

08.11.2018 року (законопроект реєстр.№8488)  

5. 

2960 

  Д 

Проект Закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України та інших законів 

України (щодо перехідного періоду системи 

електронного адміністрування) 

Н.д. Поляков 

М.А. та інш. 

26.05.15 р. 

втратив актуальність. Зміни, запропоновані 

законопроектом до пункту 2001.3 статті 2001 вже внесені 

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, а зміни щодо 

перехідного періоду не актуальні з огляду на те, що такий 

перехідний період закінчився 3 роки тому 

6. 

3101 

  Д 

Проект Закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо 

оподаткування неприбуткових організацій 

Н.д. Денисенко 

А.С. 

15.09.15 р. 

 

    втратив актуальність, оскільки зміст положень (норм) 

чинного законодавства станом вже врегулював пропозиції, 

передбачені законопроектом 

 

7. 

3233 

  Д 

Проект Закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо 

оподаткування деяких неприбуткових 

організацій 

 

Н.д. Бабак А.В. 

та інш. 

06.10.15 р. 

 

 

    втратив актуальність у зв’язку із прийняттям 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 грудня 2015 року,  яким внесені відповідні зміни до 

пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України 

8. 

3620 

Д 

Проект Закону про внесення змін до Митного 

кодексу України (щодо підтримки авіабудівної 

промисловості) 

 

Н.д. Мураєв 

Є.В.  

10.12.15 р. 

 

 втратив актуальність у зв’язку з врегулюванням пропозицій 

законопроекту Законом України «Про внесення змін до 

Митного кодексу України та Закону України "Про розвиток 

літакобудівної промисловості" щодо підтримки літакобудівної 

галузі» № 1796-VIII від 20.12.2016 року  
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9. 

4223 

Д 

Проект Закону про внесення змін до статті 380 

Митного кодексу України (щодо створення 

сприятливих умов для використання 

автомобілів з іноземною реєстрацією) 

 

 

Н.д. Балога 

В.І.,  

Парасюк В.З.  

15.03.16 р. 

 

втратив актуальність у зв’язку з врегулюванням пропозицій 

законопроекту Законом України «Про внесення змін до 

Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів 

України щодо ввезення транспортних засобів на митну 

територію України» №2612-VIII від 08.11.2018 року 

(законопроект реєстр.№8488) 

10. 

5494 

Д 

Проект Закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо 

масштабного розвитку ринку електромобілів в 

Україні 

Ляшко О.В. та 

інші  

06.12.16 р. 

втратив актуальність у зв’язку з прийняття нової моделі 

акцизного податку на легкові транспортні засоби Законом 

України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо оподаткування акцизним податком легкових 

транспортних засобів №2611-VIII від 08.11.2018 року 

(законопроект реєстр.№8487) та «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих 

актів України щодо покращення адміністрування та перегляду 

ставок окремих податків і зборів» №2628 від 23.11.2018 року. 

(законопроект реєстр.№9260) 

11. 

5561 

Д 

Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про деякі питання ввезення на митну 

територію України та реєстрації транспортних 

засобів" щодо формування цивілізованого 

ринку вживаних автомобілів 

 

Н.д. Батенко  

Т.І. та інш.  

20.12.16 р. 

 

втратив актуальність у зв’язку з врегулюванням 

пропозицій законопроектом Законом України «Про внесення 

змін до Митного кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України щодо ввезення транспортних 

засобів на митну територію України» №2612-VIII від 

08.11.2018 року (законопроект реєстр.№8488) 

12. 

5562 

Д 

Проект Закону про внесення змін до розділу 

ХХ "Перехідні положення" Податкового 

кодексу України щодо формування 

цивілізованого ринку вживаних автомобілів 

 

 

Н.д. Батенко  

Т.І. та інш.  

20.12.16 р. 

 

втратив актуальність у зв’язку з виключенням норми, в яку 

пропонуються зміни, Законом України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним 

податком легкових транспортних засобів №2611-VIII від 

08.11.2018 року (законопроект реєстр.№8487) 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=60641
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13. 

5567 

Д 

Проект Закону про внесення змін до Митного 

кодексу України (щодо врегулювання транзиту 

та тимчасового ввезення транспортних засобів 

особистого користування) 

 

 

Н.д. Парасюк 

В.З.  та інш. 

21.12.16 р. 

 

втратив актуальність у зв’язку з врегулюванням 

пропозицій законопроекту Законом України «Про внесення 

змін до Митного кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України щодо ввезення транспортних 

засобів на митну територію України» №2612-VIII від 

08.11.2018 року (законопроект реєстр.№8488) 

14. 

6238 

Д 

Проект Закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України (щодо ввезення 

на митну територію України транспортних 

засобів, які відповідають екологічній нормі 

"Євро-4") 

 

 

Н.д. Барна О.С.  

та інш. 

24.03.17 р. 

 

втратив актуальність у зв’язку з виключенням норми 

Податкового кодексу України, в яку пропонуються зміни, 

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо оподаткування акцизним податком легкових 

транспортних засобів №2611-VIII від 08.11.2018 року 

(законопроект реєстр.№8487), а також врегулювання 

пропозицій законопроекту Законом України «Про внесення 

змін до Митного кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України щодо ввезення транспортних 

засобів на митну територію України» №2612-VIII від 

08.11.2018 року (законопроект реєстр.№8488) 

15. 

6534 

Д 

Проект Закону про внесення змін до статті 133 

Податкового кодексу України (щодо 

забезпечення внесення пенсійних фондів до 

Реєстру неприбуткових установ та організацій) 

 

 

 

Н.д. Євлахов 

А.С.  та інш. 

01.06.17 р. 

 

втратив актуальність у зв′язку із включенням пропозицій 

законопроекту до Закону України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих 

актів України щодо покращення адміністрування та перегляду 

ставок окремих податків і зборів» №2628-VIII від 23.11.2018 

року (законопроект реєстр.№9260) 

 

 



 
5 

16. 

6534-1 

У 

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 

15.06.17 р. 

втратив актуальність у зв′язку із включенням пропозицій 

законопроекту до Закону України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих 

актів України щодо покращення адміністрування та перегляду 

ставок окремих податків і зборів» №2628-VIII від 23.11.2018 

року (законопроект реєстр.№9260) 

 

17. 

6534-д 

Д 

Проект Закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо 

оподаткування доходу (прибутку) 

недержавних пенсійних фондів 

Н.д. Южаніна 

Н.П. та інш. 

06.10.17 р. 

втратив актуальність у зв′язку із включенням пропозицій 

законопроекту до Закону України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих 

актів України щодо покращення адміністрування та перегляду 

ставок окремих податків і зборів» №2628-VIII від 23.11.2018 

року (законопроект реєстр.№9260) 

 

18. 

6649 

Д 

 

Проект Закону про внесення змін до статті 

229 Податкового кодексу України (щодо 

оподаткування спирту етилового, який 

використовується для виробництва 

продукції технічного призначення) 

 

Н.д. Барна 

О.С. 

Антонищак 

А.Ф.  

23.06.17 р. 

втратив актуальність у зв′язку із включенням пропозицій 

законопроекту до Закону України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих 

актів України щодо покращення адміністрування та перегляду 

ставок окремих податків і зборів» №2628-VIII від 23.11.2018 

року (законопроект реєстр.№9260) 

 

19. 

6650 

Д 

Проект Закону про внесення змін до статті 

229 Податкового кодексу України (щодо 

оподаткування спирту етилового, який 

використовується для виробництва оцту з 

харчової сировини та парфумерно-

косметичної продукції) 

 

Н.д. Барна 

О.С. 

Антонищак 

А.Ф.  

23.06.17 р. 

втратив актуальність у зв′язку із включенням пропозицій 

законопроекту до Закону України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих 

актів України щодо покращення адміністрування та перегляду 

ставок окремих податків і зборів» №2628-VIII від 23.11.2018 

року (законопроект реєстр.№9260) 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62134
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62135
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20. 

7156 

Д 

Проект Закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо 

здешевлення та підвищення доступності 

індивідуального електротранспорту для 

населення України 

Ляшко О.В. 

та інш. 

03.10.17 р. 

втратив актуальність у зв′язку із включенням пропозицій 

законопроекту до Закону України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих 

актів України щодо покращення адміністрування та перегляду 

ставок окремих податків і зборів» №2628-VIII від 23.11.2018 

року (законопроект реєстр.№9260) та Законом України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

оподаткування акцизним податком легкових транспортних 

засобів №2611-VIII від 08.11.2018 року (законопроект 

реєстр.№8487), 

 

21. 

7156-1 

Д 

Проект Закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо 

здешевлення та підвищення доступності 

індивідуального електротранспорту для 

населення України 

 

Мельничук 

С.П.  

17.10.17 р. 

втратив актуальність у зв′язку із включенням пропозицій 

законопроекту до Закону України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих 

актів України щодо покращення адміністрування та перегляду 

ставок окремих податків і зборів» №2628-VIII від 23.11.2018 

року (законопроект реєстр.№9260) та Законом України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

оподаткування акцизним податком легкових транспортних 

засобів №2611-VIII від 08.11.2018 року (законопроект 

реєстр.№8487), 

 

22. 

7269 

Д 

Проект Закону про внесення змін до підрозділу 

5 розділу ХХ "Перехідні положення" 

Податкового кодексу України (щодо зниження 

ставки акцизного податку на транспортні 

засоби з двигуном внутрішнього згоряння із 

запалюванням від стиснення (дизелем або 

напівдизелем), що були у використанні) 

 

 

 

 

Н.д. Барна 

О.С., 

Дехтярчук О.В.    

08.11.17 р. 

 

втратив актуальність у зв’язку з виключенням норми 

Податкового кодексу України, в яку пропонуються зміни, 

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо оподаткування акцизним податком легкових 

транспортних засобів №2611-VIII від 08.11.2018 року 

(законопроект реєстр.№8487) 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=62627
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62729
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23. 

7457 

Д 

Проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про деякі питання ввезення на 

митну територію України та реєстрації 

транспортних засобів" (щодо врегулювання 

ввезення на територію України легкових 

автомобілів, що були в користуванні) 

Н.д. Головко 

М.Й. 

27.12.2017 р. 

втратив актуальність у зв’язку з врегулюванням 

пропозицій Законом України «Про внесення змін до Митного 

кодексу України та деяких інших законодавчих актів України 

щодо ввезення транспортних засобів на митну територію 

України» №2612-VIII від 08.11.2018 року (законопроект 

реєстр.№8488) 

24. 

8344 

  У 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України (щодо приведення чинного 

законодавства у відповідність із офіційним 

перекладом Конвенції про права осіб з 

інвалідністю і Факультативним протоколом до 

неї)  

 

 

 

 

 

КМУ 

   11.05.2018 

 

      втратив актуальність,  пропозиція щодо внесення змін до 

Закону України «Про судовий збір»  унормована пунктом 19 

розділу  І Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо соціального захисту 

постраждалих учасників Революції Гідності та деяких інших 

осіб» №2443- VIII від 22.05.2018 року, а  пропозиції  щодо 

змін до Декрету «Про державне мито» враховані у  Законі 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо застосування терміна "особа з інвалідністю" та 

похідних від нього» №2581- VIII від 02.10.2018 року 

25. 

8398 

  У 

Проект Закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України (щодо 

лібералізації умов ввезення на територію 

України вживаних автомобілів) 

Н.д. Міщенко 

С. Г.    

28.03.18 р. 

 

втратив актуальність у зв’язку з прийняття нової моделі 

акцизного податку на легкові транспортні засоби Законом 

України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо оподаткування акцизним податком легкових 

транспортних засобів №2611-VIII від 08.11.2018 року 

(законопроект реєстр.№8487). 

 

26. 

8484 

  Д 

 

Проект Закону про внесення зміни до статті 

266 Податкового кодексу України (щодо 

уточнення пільги сільськогосподарських 

товаровиробників - фізичних осіб при сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки)         

 

Н.д. 

Дерев’янко   

Ю.Б. 

15.06.18 р. 

 

      втратив актуальність у зв’язку з врегулюванням 

пропозицій законопроекту Законом України “Про внесення 

змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України щодо покращення 

адміністрування та перегляду ставок окремих податків і 

зборів” № 2628VIII від 23.11 2018 року (законопроект 

реєстр.№9260) 
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27. 

8574 

  у 

Проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо спрощення митних 

процедур 

 

 

КМУ 

    09.07.18 р. 

 втратив актуальність, пропозиції законопроекту врегульовані 

Законом України «Про внесення змін до Митного кодексу 

України та деяких інших законодавчих актів України щодо 

запровадження механізму "єдиного вікна" та оптимізації 

здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів 

через митний кордон України» №2489-VIII  від 05.07.2018 

року (законопроект реєстр.№7010) 

28. 

8575 

  Д 

Проект Закону про внесення змін до Митного 

кодексу України щодо спрощення митних 

процедур 

 

 

КМУ 

    09.07.18 р. 

  втратив актуальність, пропозиції законопроекту 

врегульовані Законом України «Про внесення змін до 

Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів 

України щодо запровадження механізму "єдиного вікна" та 

оптимізації здійснення контрольних процедур при 

переміщенні товарів через митний кордон України» №2489-

VIII  від 05.07.2018 року (законопроект реєстр.№7010) 

29. 

9004 

  Д 

Проект Закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо 

продовження дії знижених ставок акцизного 

податку на вживані транспортні засоби 

Н.д. 

Шинькович 

А.В., 

Герега О.В.    

24.07.18 р. 

 

втратив актуальність у зв’язку з виключенням норми 

Податкового кодексу України, в яку пропонуються зміни, 

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо оподаткування акцизним податком легкових 

транспортних засобів № 2611-VIII від 08.11.2018 року 

(законопроект реєстр.№8487) 

30. 

9245 

  Д 

Проект Закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України (щодо 

збереження лісів та підтримання підприємств 

лісової галузі) 

Н.д. Мураєв 

Є.В. 

30.10.18 р. 

 

втратив актуальність у зв′язку з унормуванням пропозицій 

законопроекту  Законом України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих 

актів України щодо покращення адміністрування та перегляду 

ставок окремих податків і зборів» №2628-VIII від 23.11.2018 

року (законопроект реєстр.№9260) 

 



 
9 

31. 

9276 

  Д 

Проект Закону про внесення змін до статті 273 

Податкового кодексу України щодо скасування 

подвійного оподаткування лісових земель 

 

Н.д. Бублик 

Ю.В. 

08.11.18 р. 

 

втратив актуальність у зв′язку з унормуванням пропозицій 

законопроекту  Законом України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих 

актів України щодо покращення адміністрування та перегляду 

ставок окремих податків і зборів» №2628-VIII від 23.11.2018 

року (законопроект реєстр.№9260) 

 

 

 


