
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань податкової та митної політики 

04 грудня 2018 року 

Веде засідання голова Комітету ЮЖАНІНА Н.П.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, у нас ще двоє наших колег членів 

комітету піднімаються. Олег, Олег Юрійович! Головко і Кісельов десь ішли, 

ішли по дорозі і зайшли в іншу кімнату.  

 

 _______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, в тому залі є наші люди. Да, в камінний, да, десь 

так.  

Шановні колеги, я зараз хочу, поки ми відкриємо офіційне засідання 

комітету, щоб ви подивилися у цю табличечку, яку ми хочемо зараз 

розглянути, і я вам хочу пояснити, які саме неточності і крім неточностей що 

ще виникло під час голосування по законопроекту 9260.  

Перша поправка, яка зараз є в табличці, стосується того, що у нас пункт 

10.2 вже є в Податковому кодексі, і ми ще зробили один пункт 10.2. І нас 

попросило юридичне управління, щоб 10.2прим.1 зробили. Суть норми не 

змінена, таку, як ми проголосували.  

Наступні поправки, підпункт 39, це дві поправки нашої колеги Тетяни 

Георгіївни. Так сталося, що ми ті поправки розірвали, що вона подавала по 

транспортному ціноутворенню, а врахували тільки частково одну поправку 

чи дві. І якраз у них трошки зміст з'їхав, і, таким чином, ми маємо їх 

обов'язково відхилити, бо у нас з ТЦО взагалі будуть проблеми. Тому 

прийняті поправки по 39 один чотири 39 п'ять два дванадцять прошу 

відхилити, тобто виключити із тексту проголосованого закону.  

Далі. Наступний пункт у нас стосується звільнення від ПДВ 

металобрухту і іншої вторсировини. Ви знаєте, що вже після цієї норми цілий 
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ажіотаж пішов серед деяких працівників правоохоронних органів. Тому 

точно, це, Сергію, до речі, ваше упущення. Коли я Безбаха послала, щоб ви 

розібралися з цією нормою, чому ми її  відхилили, її треба підтримати, всі 

промовчали.  Я вибачилась перед всіма людьми, які тоді наполягали, і зараз 

ми маємо виправити цю помилку, і продовжити звільнення в правій колонці.  

Тепер далі. Слідуюча, оце верхня на другий сторінці, що таке значить 

"березня" замінити словами "грудня"? Саме головне, що ми також врахували 

цю поправку.  

Шановні колеги, на засіданні комітету присутні 17 народних депутатів, 

членів комітету, кворум є, засідання оголошується відкритим. Прошу вас 

затвердити порядок денний засідання комітету, який вам розданий.  

Будь ласка, хто за те, щоби затвердити даний порядок денний прошу 

проголосувати. Хто – проти? Утримався? Рішення прийняте. Дякую.  

Продовжуємо обговорення. Значить, на другій сторінці у нас 

починається речення "березня" замінити словом на "грудня". Саме головне, 

що 7 відсотків ставка ПДВ на лікарські вироби, ну, - святе. Діє норма до 

березня 19-го року, і ми її підтримали на робочих групах, а в праву колонку 

не перенесли, коли голосували в залі. Тому обов'язково треба продовжити 

хоча би до кінця грудня. Я не знаю, чому ви так малий строк даєте.  Да. Я би, 

наприклад, більше продовжила, тому що, що там буде в тому грудні, хто там 

буде голосувати, а це... Давайте до грудня дві тисячі хоча би двадцятого 

року. Добре? 2020-го, бо нас не зрозуміють тоді.  

Наступний пункт. Ми з вами говорили щодо екологічного податку 

СО2, залишаємся на 10, попала ця норма, її виключити треба.  

Наступний. Пункт 38, це стосується, набирає чинності, щодо марок 

акцизного податку на вино. Ми прийняли норму про… Про що?  

 

______________. …Ми прийняли, і у нас змінилась ставка, яка була 

1,06 перейшла в 0,1, та, що без додання спирту, а з доданням спирту 

перейшла в …… А вже були марки закуплені виробниками… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тобто треба їм дать можливість використати марки 

протягом січня-лютого, і тому ця норма може вступити тільки з 1 березня, бо 

люди вже заплатили гроші.  

 

______________. (Не чути) 

   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не знаю. Тому прошу підтримати, бо це, ну, вони 

технічно нам…  І наступна поправка стосується збору в державний... про збір 

на обов'язкове державне пенсійне страхування від виробників ювелірних 

виробів, які здійснюються зараз при клеймуванні ювелірних виробів, які і 

імпортуються, і які виробляються. Добра норма, якби тільки не Пенсійний 

фонд, який додивися, до чого це призведе. Вони надали нам лист. Терміново 

прохають переглянути наше рішення, тому що ця саме редакція, яку ми 

прийняли, дає мінус 340 мільйонів до Пенсійного фонду. 

Справді, я говорила з автором поправки Фроловим Миколою 

Олександровичем, і ми знайшли зараз розуміння, що, можливо, і 

правильніше було би не забирати ці гроші наперед при клеймуванні, а 

оподатковувати весь готовий виріб, який би включав і ціну дорогого каміння. 

Але тоді нам треба виключати реалізаторів таких виробів із спрощеної 

системи оподаткування з другої групи, тому що вони не ведуть облік, не 

мають РРО, тому треба доопрацювати. Якщо справді іти на якийсь крок щодо 

послаблення або, можливо, наперед гроші брать,  чи реалізується цей і коли 

реалізується цей виріб із золота невідомо, але я ж знаю, вони приходять до 

нас весь час, просять.  

Просто Мінфін, я просила би вас підключитися і якось доопрацювати 

цю норму. Тому що, якщо справді реалізація іде дуже слабо, і ми забираємо 

гроші набагато наперед, то, можливо, треба переглянути якісь норми. Тому 

що в них також асоціація ходить уже 4 роки підряд в комітети, ми не 

знаходимо часу доопрацювати цю норму. Тому...  
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Да, будь ласка, Оксана Петрівна. 

 

ПРОДАН О.П. Насправді, ця норма повністю повторює готовий до 

другого читання, уже підтриманий профільним комітетом, бо це пенсійний 

збір, тому профільний комітет по пенсійному страхуванню, соціального 

захисту (законопроект 1910)  він готовий до другого читання і підтриманий. І 

ця поправка дає плюс, якщо об'єм продажу буде ювелірних виробів в 19-му 

році такий самий, як був у 17-му, плюс 472 мільйони гривень з копійками.  

Чому? Тому що сьогодні ми клеймуванні сплачуємо збір виключно з 

золота, з металом, і не сплачуємо збір взагалі з дорогоцінного каміння. 

Пропонується цією поправкою, яку ми зараз розглядаємо, сплачувати збір з 

загальної вартості дорогоцінного виробу, і, відповідно, об'єктом 

оподаткування значно збільшується при зменшенні самої ставки. Тому 

говорити про те, що Пенсійний фонд втратить, це неправда. Але втратять ті, 

які імпортують або переобробляють, або що вони там роблять з ювелірним 

камінням. Тому я цю поправку не підтримаю. 

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є з Пенсійного фонду? Говорив Рева, буде.  

Оксана Петрівна, от я не знаю, що за 1910. Поясніть, будь ласка, як, 

якщо реалізація цих виробів відбувається саме спрощенцями. Який може 

бути контроль обсягу реалізації?  

 

ПРОДАН О.П. Ну, по-перше, контроль обсягу реалізації такий самий 

приблизно, як і при клейменні, тому що у нас, ми знаємо, який обсяг 

ювелірних виробів продається з незрозумілим клеймінням. Це перша 

частина.  

І друга частина. Не тільки друга група є, є ще третя група, де продажі 

ідуть з обліком з усім, і питань ніколи не виникало. Ця норма була прийнята 

декілька років тому виключно для того, щоб уникнути від сплати пенсійного 
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збору з дорогоцінного каміння. Але знову ж таки рішення комітету є рішення 

комітету. Я особисто його не підтримаю, тому що комітет профільний 

підтримав законопроект 1910 рівно в цій редакції, який був, і вони тоді там 

не знаходили втрати. Більше того, плюс 472 мільйони.  

Це не була моя поправка. Тому… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я знаю, Оксана Петрівна. Знаю, ми приймали 

рішення дуже швидко.  

Я просто зараз бігла, десь цей лист, я думала, що Рева зараз буде, він 

пообіцяв бути і просити нас відмінити дану поправку. Я прошу, ну, поскільки 

його немає, підтримати його лист і звернення. Я не знаю, Сергій, чи є у вас 

що додати з цього приводу.  

 

 _______________. Немає абсолютно. Погоджуюся, Ніна Петрівна з 

вами, що є проблема авансових платежів, з одного боку, але, з другого боку, 

втрата Пенсійного фонду, при тому дефіциті на наступний рік воно достатньо 

болісно.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Він мені просто сказав, що в МВФ не пройдемо, якщо 

залишиться ця поправка. Тому я прошу...  

Ще яка думка є?  

 

ОСТРІКОВА Т.Г.  Дякую, Ніна Петрівна. 

Я не по ювелірах, я по ювелірах покладають на думку комітету.  

У мене загальне зауваження до роботи Міністерства фінансів. От 

дивіться, скільки норм вони не перевірили, яку пільгу потрібно продовжити – 

і ліки, і металобрухт. Зараз мені пишуть, так само не продовжена пільга по 

ПДВ на макулатуру, на операції з макулатурою.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Оце вона тут буде.  
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(Загальна дискусія) 

   

ОСТРІКОВА Т.Г. То чому Міністерство фінансів не робить ревізію тих 

пільг, в яких закінчується строк, і не подає їх вчасно, половина таблиці –  це 

усунення недоліків їх роботи.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні колеги, є десять норм, які по ПДВ, які 

закінчують свою дію. І, насправді, ми продовжили тільки частково, і то, слава 

Богу, що депутати відьоргували. А так такої роботи системної, яка повинна 

була би бути, справді не було.  

Тому я прошу, хто за те, щоби рекомендувати усунути дані 

неузгодженості у прийнятому Верховною Радою України 23 листопада 

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", законопроект реєстраційний 

номер 9260, прошу проголосувати.  

 

______________. 18 – за.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Підождіть. Хто – проти? Хто – утримався? Один. 

Рішення прийнято.  

Шановні колеги, ще хотіла би запитати. Дивіться, я не бачу 

можливості… необхідності завтра нам збиратися на засідання комітету, бо в 

нас є ряд, багато законопроектів, які ми розглянули в комітеті, подали в зал, а 

в залі їх не ставлять на голосування.  

 

______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Тому, я думаю, що в нас не буде засідання 

комітету завтра і на наступному пленарному тижні також. Плануйте… 
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(Загальна дискусія) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка.  

 

______________. Пленарні засідання комітету проводити в цьому залі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да? Гарний зал. Багато місця.  

Ви почули, що я сказала? Наступна пленарна… Шановні колеги, 

послухайте. В наступний пленарний тиждень також не будемо проводити 

засідання комітету. Плануйте, будь ласка, свої справи. Добре? Все, я всім 

дякую.    

 

_______________. А можна, можна? Почекайте.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, підождіть. Пане Михайло, да... Почекайте.  

 

_______________. Ніна Петрівна, а в мене до вас таке зауваження, 

тобто ми розглянули багато законопроектів, так, комітетом, які направлені.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так.   

 

_______________. Тобто це і податок на виведений капітал. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. 

 

_______________. Це наш закон про те, щоб повернути контроль 

держави над лотереями, і в порядок денний їх не вносять. Що ми маємо 

зробити як комітет, щоб вони поважали нашу думку при обговоренні порядку 

денного і врахували наші пропозиції, і поставили їх на розгляд? Як нам це 

зробити? 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, ну, по лотерейному бізнесу взагалі, ну, це ж 

проблема проблема. Там дуже багато законопроектів, які... Я пам'ятаю той 

законопроект ваш, який ми підтримали. Я в наступний лист на наступний 

тиждень обов'язково його буду  включати, пане Михайло. Дякую. 

 

_______________.  Добре. Дякую.  

А по поподатку…  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Податок на виведений капітал те, що я писала в 

Фейсбуці, то правда. Зараз ми з технічною місією продовжимо дискусію і 

тільки після цього будемо виносити на комітет. 

 

_______________.  Нина Петровна, стоп, стоп, стоп.  Значит, у нас… 

Министерство финансов, вы создаете рабочую группу по разделению внутри 

ДФС налоговой и мытной службы.  Ну, наверно, я думаю, что надо кого-то 

включить из состава комитета. 

 

_______________. А ми колись включали по кадровим питанням. 

 

_______________. Сережа… 

(Загальна дискусія) 

 Да? Ну, давайте договоримся, чтоб лист від Нины Петровни, мы когось 

включили, да? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Слухайте, мені здається, що в цьому питанні якраз 

комітет має бути головним разом з експертами. Вообще. Потому что сама 

себе виконавча гілка влади буде ділити так, як їм здається. Я взагалі... 

 

ОСТРІКОВА Т.Г. (Не чути) 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вчора читала і пост ……….. експерта, да, з митних 

справ. Ну, справді, це останній шанс: або ми її розділимо правильно, або ця 

ідея про розділення утоне назавжди, і більш ніхто до неї не повернеться. Я 

тут її думку абсолютно підтримую. 

 

_______________. Да, Нина Петровна, смотрите, я, от, мы в принципе с 

этим руководством Минфина работаем нормально. И у нас нормально 

комитеты проходят. Поэтому я бы просил бы, чтобы мы точно также 

конструктивно подошли и к этому вопросу.  

 

ОСТРІКОВА Т.Г. Я бы сказала, что это руководство… комитет 

Минфина работает более или менее как-то, под наших парламентским  

контролем, а без контроля никто не работает.  

 

_______________. Татьяна Георгиевна, вы дали очень, как всегда, вы 

дали прямо оценку в десятку.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, все, я всім дякую. Пішли чай тепер поп'ємо. А в 

четвер, головне, нам проголосувати це ж для того, щоб в четвер моментально 

випустити 9260. 

Все, я всім дякую.  

 

 


