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Звіт  
про  роботу  Комітету з питань податкової та митної політики за 

період  дев′ятої сесії  Верховної Ради України VIII скликання 

 

За дев′яту сесію  Верховної Ради України VIII скликання Комітетом з 

питань податкової та митної політики  проведено 7 засідань, розглянуто 

12 питань, з них - 7 законопроектів (поданих   Президентом України – 2 

законопроекти, поданих Кабінетом Міністрів України – 3 законопроекти, 

поданих народними депутатами України – 2 законопроекти). 

   В порядку контролю відповідно до  статті 24 Закону України «Про 

комітети Верховної Ради України» на засіданнях Комітету було  проведено  

заслуховування керівників/заступників керівників центральних органів 

виконавчої влади (Міністерство фінансів України, Державна фіскальна 

служба України).  

        Подано на розгляд Верховної Ради України 8 висновків Комітету щодо 

розглянутих законопроектів з пропозиціями: 

       - прийняти законопроект за основу – 3; 

       - прийняти законопроект у другому читанні  та в цілому, як Закон –  3; 

       - включення до порядку денного дев'ятої сесії – 1; 

       - підтримати пропозиції Президента України та прийняти Закон в цілому 

з їх урахуванням – 1. 

        Розглянуто 605 листів і звернень (станом на 21.01.2019 року). Комітетом 

було організовано проведення  47 круглих столів, засідань робочих груп. 

        За наслідками розгляду Верховною Радою України за період дев’ятої 

сесії за поданням Комітету прийнято у цілому 5  законів України.  

       1) Закон 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» від 

06.09.2018 року  №2530-VIII (пропозиції Президента України від 27.07.2018 

року до Закону України  від 05.07.2017 року№2489-VIII, законопроект 

реєстр.№7010); 

       2) Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо оподаткування акцизним податком легкових 

транспортних засобів» від 08.11.2018 року  №2611-VIII (законопроект 

реєстр.№8487 від 15.06.2018 року); 

умови  тимчасового порядку митного оформлення легкових автомобілів);  
       3) Закон України  «Про внесення змін до Митного кодексу України 

та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення 

транспортних засобів на митну територію України» від 08.11.2018 року  

№2612-VIII (законопроект реєстр.№8488 від 15.06.2018 року); 

        4) Закон України  «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення 
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адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» від 

23.11.2018 року  №2628-VIII (законопроект реєстр.№9260 від 05.11.2018 

року); 

         5) Закон України  «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» від 04.12.2018 року  №2633-VIII (законопроект реєстр.№6211 від 

20.03.2017 року). 

        Загалом, за поданням Комітету за час роботи Верховної Ради 

України VIII  скликання прийнято у цілому 86 законів України, усі з  

яких  повернуті з підписом Президента України. 

   На розгляді Верховної Ради України знаходяться  58 законопроектів з 

висновками Комітету про розгляд їх по суті. 

   Протягом дев’ятої сесії на пленарних засіданнях Верховної Ради 

України розглянуто  33 законопроекти, головним з опрацювання яких 

визначений Комітет. 
   З  них, за наслідками розгляду: 

   -  прийнято в цілому – 5 законопроектів; 

   - направлено на доопрацювання та враховано в інших проектах   – 6 

законопроектів; 

   - відхилено та знято з розгляду – 22 законопроекти. 

   Комітет станом на 21.01.2019 року визначено головним з попереднього 

розгляду та опрацювання 629  законопроектів. 

  На опрацюванні Комітету на друге (повторне друге) читання 

знаходиться 12 законопроектів. З них, 8 законопроектів внесено на 

розгляд Верховної Ради України з рекомендацією прийняти у другому 

читанні та у цілому, як Закон України, 4 законопроекти – знаходяться на 

розгляді  у  Комітеті.   

 

  


