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ВИСНОВОК
на проект Закону України про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо справляння податків і зборів, інших обов’язкових
платежів, об'єктом оподаткування якими є транспортні засоби
(реєстр. № 4643-д), підготовлений до другого читання
8 квітня 2021 року
протокол № 62
Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної
політики за дорученням Верховної Ради України (Постанова Верховної Ради
України № 1248-ІХ) доопрацював проект Закону України про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших
обов’язкових платежів, об'єктом оподаткування якими є транспортні засоби
(реєстр. № 4643-д), який прийнято Верховною Радою України за основу
18 лютого 2021 року, з урахуванням пропозицій суб’єктів права законодавчої
ініціативи.
До законопроекту для підготовки його до другого читання у термін,
визначений положеннями статті 116 Закону України “Про регламент Верховної
Ради України”, надійшло 101 пропозиція від народних депутатів України.
Під час доопрацювання законопроекту до другого читання народними
депутатами – членами Комітету на підставі пункту 4 частини першої статті 15
Закону України “Про комітети Верховної Ради України”, підготовлено ще 7
пропозицій, які включено до порівняльної таблиці. Це пропозиції за номерами
в таблиці: 7, 45, 63, 75, 92, 105 та 106.
Зазначені пропозиції були подані на розгляд Комітету, за підсумками
роботи робочої групи, підтверджені на його засіданні та за результатами
голосування на засіданні Комітету враховані у таблиці до другого читання.
Таким чином, за результатами розгляду пропозицій суб’єктів права
законодавчої ініціативи, було підготовлено порівняльну таблицю
законопроекту до другого читання, яка містить усі внесені та не відкликані

пропозиції, всього – 108, з яких враховано (у тому числі, частково та
редакційно) 30 пропозицій, відхилено – 78 пропозицій.
Враховані пропозиції до другого читання стосуються, зокрема,
питань:

таких

- додатково встановлено обмеження щодо застосування запропонованих
норм до транспортних засобів з року випуску яких минуло більш ніж 5
років;
- виключено транспортні засоби, що відповідають кодам УКТ ЗЕД 8702
(ТЗ, призначені для перевезення 10 осiб i бiльше) і 8711 (мотоцикли
(включаючі мопеди) та велосипеди), на які поширювалися положення
цього проекту;
- передбачено, що строк протягом якого учасник бойових дій може
застосовувати запропоновану модель оподаткування транспортних
засобів, за умови документального підтвердження їх перебування
більше ніж 90 днів з дня набрання чинності цим Законом безпосередньо
на території проведення операції Об’єднаних сил (ООС), становить 270
днів;
- доопрацьовано положення щодо набрання чинності Закону та визначено
що він набирає чинності наступного за днем його опублікування, та
вводиться в дію через один місяць з дня набрання ним чинності;
- надано доручення Кабінету Міністрів України та запропоновано внести
на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо спрямування у
2021 році надходжень від податку на додану вартість, акцизного
податку, сплачених відповідно цього Закону на заходи, спрямовані на
вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Відхилені пропозиції стосуються питань, які не були предметом розгляду
у першому читанні або не відповідають цілісній концепції законопроекту.
Враховуючи викладене, керуючись пунктом 4 частини першої статті
15, пунктами 5, 6 частини першої статті 16 Закону України “Про комітети
Верховної Ради України”, пунктом 3 частини першої статті 123 Закону України
“Про регламент Верховної Ради України”, Комітет вирішив:
1. Врахувати у таблиці до другого читання 45 пропозицій, які були подані
у відповідності до пункту 4 частини першої статті 15 Закону України "Про
комітети Верховної Ради України" народними депутатами України – членами
Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної
політики. Це пропозиції за номерами в таблиці: 7, 45, 63, 75, 92, 105 та 106.
2. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в
другому читанні проект Закону України про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов’язкових
платежів, об'єктом оподаткування якими є транспортні засоби
(реєстр. № 4643-д), прийняти в другому читанні та в цілому, з необхідними
техніко-юридичними правками.

3. Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити народного депутата
України – Заступника Голови Комітет Верховної Ради України з питань
фінансів, податкової та митної політики Ковальчука О.В.

Додаток: порівняльна таблиця до другого читання на 60 аркушах.
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