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Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики 

на своєму засіданні розглянув проект Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо деяких питань оподаткування податком на додану 

вартість, поданий народним депутатом України Фроловим М.О. та іншими 

народними депутатами України (реєстр. № 10011 від 07.02.2019 р.). 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, його розроблено 

з метою забезпечення захисту конкуренції у підприємницькій діяльності, а також 

виключення неправомірного обмеження конкуренції та недобросовісної 

конкуренції. 

Для досягнення зазначеної мети законопроектом пропонується внести 

зміни до пунктом 64 підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні положення” 

Податкового кодексу України, виключивши з переліку товарів, операції з 

ввезення на митну територію України яких звільнено від сплати податку на 

додану вартість - трансформатори потужністю понад 10 000 кВа (код УКТ 

ЗЕД 8504 23 00 00). 
Зазначений законопроект підтримується Кабінетом Міністрів України 

(копія висновку додається). 

Крім того, повну підтримку законопроекту висловили Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України, депутати Запорізької обласної ради, а 

також бізнес-спільнота Запорізького регіону - Запорізький обласний союз 

промисловців і підприємців (роботодавців) “Потенціал”, профспілка працівників 

енергетики та електротехнічної промисловості України 

(“Укрелектропрофспілка”), ПАТ “Запоріжтрансформатор”. 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

не вбачає правових перешкод для прийняття законопроекту, та одночасно 

звертає увагу на те, що у проекті не визначено термін набрання чинності 

Законом, проект якого розглядається (копія висновку додається). 



Народні депутати України – члени Комітету, підтримуючи в цілому мету 

законопроекту та зауваження Головного науково-експертного управління 

Апарату Верховної Ради України запропонували прийняти законопроект за 

основу і в цілому як Закон, доповнивши його текст положенням щодо 

визначення терміну набрання чинності Законом. 

А саме, пропонується законопроект доповнити розділом ІІ такого змісту: 

“ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його 

опублікування”. 

Враховуючи вищевикладене, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування 

податком на додану вартість, поданий народним депутатом України 

Фроловим М.О. та іншими народними депутатами України (реєстр. № 10011) 

включити до порядку денного десятої сесії Верховної Ради України восьмого 

скликання та прийняття за основу і в цілому як Закон. 

2. Співдоповідачем за зазначеним питанням на пленарному засіданні сесії 

Верховної Ради України визначити Голову Комітету Верховної Ради України з 

питань податкової та митної політики, народного депутата України 

Южаніну Н.П. 
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