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№

Редакція, прийнята в першому читанні

1

ЗАКОН УКРАЇНИ

2

Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо підтримки наукової
і науково-технічної діяльності

Пропозиції та поправки до проекту

-1- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д.
Грищук Р. П. (р.к. №423), Н.д. Бабак С. В.
(р.к. №11), Н.д. Сова О. Г. (р.к. №69), Н.д.
Ковальчук О. В. (р.к. №353)
1. В назві законопроекту після слів “змін
до” доповнити словами та цифрами “статті
197”
-2- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д. Вацак
Г. А. (р.к. №231), Н.д. Шахов С. В. (р.к.
№315), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367), Н.д.
Петьовка В. В. (р.к. №278), Н.д. Арешонков
В. Ю. (р.к. №270), Н.д. Бабенко М. В. (р.к.
№296), Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)
Про внесення змін до статті 197
Податкового
кодексу
України
щодо
підтримки наукової і науково-технічної
діяльності
-3- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А.
(р.к. №40), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)
абзац викласти у такій редакції:

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 197
Податкового кодексу України щодо
підтримки наукової і науково-технічної
діяльності

Враховано

Враховано

1

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

"Про внесення змін до статті 197
Податкового
кодексу
України
щодо
підтримки наукової і науково-технічної
діяльності"
-4- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Коваль
О. В. (р.к. №57), Н.д. Мінько С. А. (р.к.
№286), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к. №238),
Н.д. Бондар Г. В. (р.к. №421), Н.д. Лис О. Г.
(р.к. №402), Н.д. Васильковський І. І. (р.к.
№340)
Назву законопроекту викласти у такій
редакції: "Про внесення змін до статті 197
Податкового
кодексу
України
щодо
підтримки наукової і науково-технічної
діяльності"
3
4

Висновки, обґрунтування

Враховано

Верховна Рада України постановляє:
I. Статтю 197 Податкового кодексу
України (Відомості Верховної Ради України
(ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112 із
наступними змінами) доповнити пунктом
197.26 наступного змісту:

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Верховна Рада України постановляє:
-5- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д.
Грищук Р. П. (р.к. №423), Н.д. Бабак С. В.
(р.к. №11), Н.д. Сова О. Г. (р.к. №69), Н.д.
Ковальчук О. В. (р.к. №353)
2. Розділ І законопроекту викласти у такій
редакції:
“I. Статтю 197 Податкового кодексу
України (Відомості Верховної Ради України
(ВВР), 2011, № 13-17, ст.112 із наступними
змінами) доповнити пунктом 197.26 такого
змісту:
“197.26. Звільняються від оподаткування
операції із ввезення на митну територію
України у митному режимі імпорту товарів,
визначених у пункті 21 частини першої статті
282 Митного кодексу України, що ввозяться
державними
науковими
установами,
державними закладами вищої освіти для
забезпечення власної освітньої, наукової та
науково-технічної діяльності.
Обсяги, порядок ввезення та цільового
використання таких товарів визначаються
Кабінетом Міністрів України.
У разі порушення вимог щодо цільового
використання товарів, визначених у пункті 21

Враховано

I. Статтю 197 Податкового кодексу
України (Відомості Верховної Ради
України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112)
доповнити пунктом 197.26 такого змісту:
“197.26. Звільняються від оподаткування
операції із ввезення на митну територію
України у митному режимі імпорту товарів,
визначених пунктом 21 частини першої
статті 282 Митного кодексу України, що
ввозяться
державними
науковими
установами, державними закладами вищої
освіти для забезпечення власної освітньої,
наукової та науково-технічної діяльності.
Обсяги, порядок ввезення та цільового
використання таких товарів визначаються
Кабінетом Міністрів України.
У разі порушення вимог щодо цільового
використання товарів, визначених пунктом
21 частини першої статті 282 Митного
кодексу України, платник податку збільшує
податкові зобов’язання за результатами
податкового періоду, на який припадає
порушення, на суму податку, що мала бути
сплачена у момент ввезення таких товарів,
сплачує пеню, нараховану відповідно до

2

№

5

Редакція, прийнята в першому читанні

«197.26 Звільняються від оподаткування
операції із ввезення на митну територію
України наукових приладів, обладнання,
науково-дослідних суден, запасних частин і
витратних матеріалів до них, реактивів,
зразків, що ввозяться в Україну державними
науковими установами та державними
закладами вищої освіти для забезпечення
власної наукової та науково-технічної
діяльності (крім підакцизних товарів).

Пропозиції та поправки до проекту

частини першої статті 282 Митного кодексу
України, платник податку збільшує податкові
зобов’язання за результатами податкового
періоду, на який припадає порушення, на суму
податку, що мала бути сплачена у момент
ввезення таких товарів, сплачує пеню,
нараховану відповідно до цього Кодексу, та
несе фінансову, адміністративну та іншу
відповідальність, встановлену цим Кодексом
та законодавством України.
Звільнення
від
оподаткування,
встановлене цим пунктом, не застосовується
до операцій із ввезення на митну територію
України у митному режимі імпорту товарів,
що мають походження з країни, визнаної
державоюокупантом згідно із законом
України та/або визнаної державою-агресором
по відношенню до України згідно із
законодавством, або ввозяться з території
такої держави-окупанта (агресора) та/або з
окупованої території України, визначеної
такою згідно із законом України”
-6- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А.
(р.к. №40), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)
абзац викласти у такій редакції:
"I. Статтю 197 Податкового кодексу
України (Відомості Верховної Ради України
(ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112 із
наступними змінами) доповнити пунктом
197.26 такого змісту:"
-7- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д. Вацак
Г. А. (р.к. №231), Н.д. Шахов С. В. (р.к.
№315), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367), Н.д.
Петьовка В. В. (р.к. №278), Н.д. Арешонков
В. Ю. (р.к. №270), Н.д. Бабенко М. В. (р.к.
№296), Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230)
197.26 Звільняються від оподаткування
операції із ввезення на митну територію
України наукових приладів, обладнання,
науково-дослідних суден, запасних частин і
витратних матеріалів до них, реактивів,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

цього Кодексу, та несе фінансову,
адміністративну та іншу відповідальність,
встановлену
цим
Кодексом
та
законодавством України.
Звільнення
від
оподаткування,
встановлене цим пунктом, не застосовується
до операцій із ввезення на митну територію
України у митному режимі імпорту товарів,
що мають походження з країни, визнаної
державоюокупантом згідно із законом
України
та/або
визнаної
державоюагресором по відношенню до України згідно
із законодавством, або ввозяться з території
такої держави-окупанта (агресора) та/або з
окупованої території України, визначеної
такою згідно із законом України”.

Враховано редакційно

Враховано частково

3

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

зразків, наукової літератури в паперовому та
електронному вигляді, визначених пунктом 21
частини першої статті 282 Митного кодексу
України, що ввозяться в Україну державними
науковими установами та державними
закладами вищої освіти для забезпечення
власної наукової та науково-технічної
діяльності (крім підакцизних товарів).
Операції із ввезення на митну територію
України зазначених у цьому пункті товарів
звільняються від оподаткування, якщо ці
товари застосовуються платником податку
для власного використання та якщо ідентичні
товари з аналогічними якісними показниками
не виробляються в Україні.
Звільнення
від
оподаткування,
встановлене цим пунктом, не застосовується
до операцій із ввезення на митну територію
України у митному режимі імпорту товарів,
що мають походження з країни, визнаної
державою-окупантом згідно із законом
України та/або визнаної державою-агресором
по відношенню до України згідно із
законодавством, або ввозяться з території
такої держави-окупанта (агресора) та/або з
окупованої території України, визначеної
такою згідно із законом України.
-8- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Звільняються від оподаткування операції із
ввезення на митну територію України
наукових
приладів,
обладнання,
спеціалізованих транспортних засобів (в тому
числі науково-дослідних суден), установок,
запасних частин і витратних матеріалів до
них, реактивів, зразків, наукової літератури в
паперовому та електронному вигляді, що
ввозяться в Україну державними науковими
установами та державними закладами вищої
освіти для забезпечення власної наукової та
науково-технічної
діяльності
(крім
підакцизних товарів).
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-9- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)
1. Абзац другий Розділу І законопроекту
після слів «Звільняються від оподаткування
операції із ввезення на митну територію
України наукових приладів, обладнання,
науково-дослідних суден, запасних частин і
витратних матеріалів до них, реактивів,
зразків» доповнити словами «наукової
літератури в паперовому та електронному
вигляді».
Обгрунтування:
Дана поправка пропонує включити
наукову літературу в паперовому та
електронному вигляді в перелік товарів,
звільнення яких від оподаткування податком
на додану вартість необхідне створення умов
для розвитку наукової та науково-технічної
діяльності.
Крім
зменшення
податкового
навантаження на науково-дослідні установи
при
придбанні
ними
обладнання,
призначеного для здійснення ними наукових
досліджень це також дозволить привести
норми даного законопроекту у відповідність
до Закону України «Про наукову та науковотехнічну діяльність».
-10- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А.
(р.к. №40), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)
абзац викласти у такій редакції:
"197.26 Звільняються від оподаткування
операції із ввезення на митну територію
України товарів, визначених пунктом 21
частини 1 статті 282 Митного кодексу
України."
-11- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Коваль
О. В. (р.к. №57), Н.д. Мінько С. А. (р.к.
№286), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к. №238),
Н.д. Бондар Г. В. (р.к. №421), Н.д. Лис О. Г.
(р.к. №402), Н.д. Васильковський І. І. (р.к.
№340)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Враховано частково

Враховано частково
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Абзац другий розділу І законопроекту
викласти
у
такій
редакції:
«197.26
Звільняються від оподаткування операції із
ввезення на митну територію України у
митному режимі імпорту товарів, визначених
пунктом 21 частини першої статті 282
Митного кодексу України, наукових приладів,
обладнання,
науково-дослідних
суден,
запасних частин і витратних матеріалів до
них, реактивів, зразків, що ввозяться в
Україну державними науковими установами
та державними закладами вищої освіти для
забезпечення власної наукової та науковотехнічної діяльності (крім підакцизних
товарів)."
-12- Н.д. Грищук Р. П. (р.к. №423)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

«197.26 Звільняються від оподаткування
операції із ввезення на митну територію
України наукових приладів, обладнання,
науково-дослідних суден, запасних частин і
витратних матеріалів до них, реактивів,
зразків, що ввозяться в Україну державними
науковими установами та державними
закладами вищої освіти для забезпечення
власної наукової та науково-технічної
діяльності (крім підакцизних товарів), що
класифікується за такими групами, товарними
позиціями та підкатегоріями УКТ ЗЕД:
0106 (тільки для генетичних ліній
лабораторних щурів та мишей та інших
лабораторних тварин);
групи 28 (тільки для наведених нижче
товарних позицій:
2805 (лужні або лужноземельні метали;
рідкісноземельні метали, скандій та ітрій, у
чистому вигляді, у сумішах або сплавах;
ртуть);
2809 (пентаоксид дифосфору (оксид
фосфору (V); фосфорна кислота та
поліфосфорні кислоти визначеного або
невизначеного хімічного складу);
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту
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Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

2830 (сульфіди; полісульфіди визначеного
або невизначеного хімічного складу); 2842
(інші солі неорганічних кислот, включаючи
алюмосилікати
або
визначеного
або
невизначеного хімічного складу, крім азидів);
2844 (хімічні радіоактивні елементи та
радіоактивні ізотопи (включаючи подільні або
відновлювані хімічні елементи та ізотопи) та
їх сполуки; суміші та залишки, які містять ці
продукти);
2923 (солі та гідроксиди амонію
четвертинні;
лецитини
та
інші
фосфоаміноліпіди, визначеного або не
визначеного хімічного складу));
2934 (тільки для нуклеїнових кислот та їх
солей, визначеного або не визначеного
хімічного складу, ДНК, РНК, праймерів,
інших реактивів і матеріалів нуклеотидної
природи);
3002 (тільки для культур мікроорганізмів,
сироваткок імунних та інших фракцій крові,
модифікованих імунологічних продуктів, у
тому числі одержаних із застосуванням
біотехнологічних або інших процесів,
гемоглобіну, глобулінів крові і сироваткових
глобулінів);
групи 35 (тільки для пептонів та їх
похідних; білкових речовини та їх похідних,
не включених до інших товарних позицій
групи
35;ферментів
та
ферментних
препаратів);
групи 37 (тільки для товарної позиції 3701
(фотопластинки та фотоплiвка, плоскi,
сенсибiлiзованi, неекспонованi, з будь-яких
матерiалiв, крiм паперу, картону чи тканини;
плiвка плоска для моментальної фотографiї,
сенсибiлiзована, неекспонована, в упаковках
або без них));
групи 38 (тільки для середовищ
культуральних, готових для вирощування чи
підтримання життєдіяльності мікроорганізмів
(включаючи віруси та їм подібні) або
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Редакція, прийнята в першому читанні
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рослинних, людських чи тваринних клітин;
для реагентів діагностичних або лабораторних
на підкладці і приготовлених (готових)
діагностичних або лабораторних реагентів на
підкладці або без неї, крім зазначених у
товарних
позиціях
3002
або
3006;
сертифікованих еталонних матеріалів);
групи 39 (тільки для полiстиролів
призначених для спучування або спiнювання
товарної позиції 3903);
3924 (посуд лабораторний, у тому числі
пробірки та штативи для них, контейнери та
бокси для зразків та слайдів, піпетки та
накінечники для самплерів, лопатки та
скрепери, чашки Петрі)
7017 (посуд скляний для лабораторних,
гігієнічних або фармацевтичних цілей,
градуйований
або
неградуйований,
калібрований або некалібрований)
групи 76 (тільки для плити, листи та
стрічки алюмінієві, товщина яких перевищує
0,2 мм товарної позиції 7606);
групи 81 (тільки для товарної позиції 8113
(металокераміка і вироби з металокераміки,
включаючи відходи і брухт));
групи 84 (тільки для насосів вакуумних,
печей
лабораторних
та
центрифуг
лабораторних) (тільки для наведених нижче
товарних позицій:8401 (реактори ядерні;
неопромінені паливні елементи (твели) для
ядерних реакторів; обладнання та пристрої
для розділення ізотопів);
8414 (насоси повiтрянi або вакуумнi,
повiтрянi або інші газовi компресори та
вентилятори;
вентиляцiйнi
або
рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з
вентилятором, з фiльтром або без нього);
8415 (установки для кондицiонування
повiтря, до складу яких входять вентилятори з
двигуном та прилади для змінювання
температури i вологостi повiтря, включаючи
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кондицiонери,
в
яких
вологiсть
не
регулюється окремо);
8457 (центри оброблювальні, верстати
агрегатні однопозиційні та багатопозиційні,
для обробки металу);
8459 (верстати металорізальні (включаючи
агрегатні верстати лінійної побудови) для
свердління, розточування, фрезерування,
нарізування зовнішньої або внутрішньої
різьби шляхом видалення металу, крім
токарних верстатів (включаючи верстати
токарні багатоцільові) товарної позиції 8458);
8464 (верстати для обробки каменю,
кераміки, бетону, азбесту, цементу або
аналогічних мінеральних матеріалів чи для
обробки скла);
8471 (машини автоматичного оброблення
інформації та їх блоки; магнітні або оптичні
зчитувальні
пристрої,
машини
для
перенесення даних на носії інформації у
кодованому вигляді та машини для
оброблення аналогічної інформації, в іншому
місці не зазначені);
8479 (машини та механічні пристрої
спеціального призначення, в іншому місці не
зазначені);8486 (машини та апаратура, які
використовуються виключно або переважно у
виробництві напівпровідникових булів або
пластин,
напівпровідникових
приладів,
електронних інтегральних схем або плоских
дисплейних панелей; машини та апаратура,
зазначені у примітці 9 (С) до цієї групи;
частини та прилади));
групи 85 (тільки для печей та камер
промислових і лабораторних, машин та
апаратури для електролізу або електрофорезу)
(тільки для наведених нижче товарних
позицій:
8505 (електромагніти; магніти постійні та
вироби, призначені для перетворення на
постійні магніти після намагнічування;
електромагнітні або з постійними магнітами
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затискні патрони, затискачі та аналогічні
пристрої для фіксації; електромагнітні
зчеплення, муфти та гальма; електромагнітні
піднімальні головки);
8514 (печі та камери промислові або
лабораторні,
електричні
(включаючи
індукційні
або
діелектричні);
інше
промислове або лабораторне обладнання для
термічного оброблення матеріалів, індукційне
або діелектричне);
8515 (машини та апарати для паяння або
зварювання з можливістю різання або без неї,
електричні (включаючи з електричним
нагрівом газу), лазерні або іншого світлового
чи
фотонного
випромінювання,
ультразвукові,
електронно-променеві,
магнітно-імпульсні
або
плазмодугові;
електричні машини та апарати для гарячого
напилення металів або металокераміки);
8532 (конденсатори електричні постійні,
змінні або підстроювальні);
8535 (електрична апаратура для комутації
або захисту електричних кіл чи для
приєднання до електричних кіл або в
електричних колах (наприклад, вимикачі,
перемикачі, роз’єднувачі, запобіжники плавкі,
блискавковідводи,
обмежувачі
напруги,
пристрої для гасіння стрибків напруги,
штепсельні вилки і розетки та інші з’єднувачі,
коробки з’єднання), для напруги понад 1 000
В);
8536 (електрична апаратура для комутації
або захисту електричних кіл чи для
приєднання до електричних кіл або в
електричних колах (наприклад, вимикачі,
роз’єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники
плавкі, пристрої для гасіння стрибків напруги,
штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп
та інші з’єднувачі, коробки з’єднання), для
напруги не більш як 1 000 В; з’єднувачі для
оптичних волокон, волоконно-оптичних
джгутів або кабелів);
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8541 (діоди, транзистори та аналогічні
напівпровідникові прилади; фото чутливі
напівпровідникові
прилади,
включаючи
фотогальванічні елементи, зібрані або не
зібрані у модуль, вмонтовані або не
вмонтовані у панель, світловипромінювальні
діоди (LED); п`єзоелектричні кристали,
зібрані);
8542 (електронні інтегровані схеми);
8543 (машини та апаратура електричні, що
мають індивідуальні функції, в іншому місці
цієї групи не описані або не зазначені);
8544 (проводи ізольовані (включаючи
емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи
коаксіальні) та інші ізольовані провідники із
з`єднувальними деталями або без них; кабелі
волоконно-оптичні, складені з волокон з
індивідуальними оболонками, незалежно від
того, зібрані вони чи ні з електричними
провідниками
або
з`єднувальними
пристроями);
групи 87 (тільки для товарної позиції: 8709
(транспортнi засоби вантажні, самохідні без
підіймальних
або
навантажувальних
пристроїв, якi використовуються на заводах,
складах, у портах або в аеропортах для
перевезення вантажiв на короткi вiдстанi;
тягачi, що використовуються на залiзничних
платформах, їх частини: 8709 11 10 00
призначені спеціально для транспортування
високорадіоактивних речовин, призначені
спеціально
для
транспортування
високорадіоактивних речовин));
групи 88;
групи 89;
групи 90 (окрім включених до товарних
позицій 9003-9004, 9010, 9014, 9018-9021,
9028-9029);
9403 (тільки для експозиційних вітрин та
експозиційної забудови для музеїв, що
відповідає вимогам збереження відповідно до
груп музейних предметів)
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Редакція, прийнята в першому читанні

6

У разі нецільового використання товарів,
визначених пунктом 21 частини першої статті
282 Митного кодексу України, платник
податку збільшує податкові зобов’язання за
результатами податкового періоду, на який
припадає порушення, на суму податку, що
мала бути сплачена у момент ввезення таких
товарів, сплачує пеню, нараховану відповідно
до цього Кодексу, та несе фінансову та іншу
відповідальність, встановлену цим Кодексом
та іншим законодавством України.

Пропозиції та поправки до проекту

-13- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
У разі нецільового використання товарів,
визначених у статті 197.26 Податкового
кодексу України, платник податку збільшує
податкові зобов’язання у наступному
податковому періоді за результатами того
податкового періоду, на який припадає
порушення, на суму податку, що мала бути
сплачена у момент ввезення таких товарів,
сплачує пеню, нараховану відповідно до цього
Кодексу, та несе фінансову та іншу
відповідальність, встановлену цим Кодексом
та іншим законодавством України.
-14- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А.
(р.к. №40), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)
абзац викласти у такій редакції:
"У разі нецільового використання товарів,
визначених абзацом першим пункту 21
частини першої статті 282 Митного кодексу
України, платник податку збільшує податкові
зобов’язання за результатами податкового
періоду, на який припадає порушення, на суму
податку, що мала бути сплачена у момент
ввезення таких товарів, сплачує пеню,
нараховану відповідно до цього Кодексу, та
несе фінансову та іншу відповідальність,
встановлену цим Кодексом та іншим
законодавством України."
-15- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Коваль
О. В. (р.к. №57), Н.д. Мінько С. А. (р.к.
№286), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к. №238),
Н.д. Бондар Г. В. (р.к. №421), Н.д. Лис О. Г.
(р.к. №402), Н.д. Васильковський І. І. (р.к.
№340)
В абзаці третьому розділу І законопроекту
слова "визначених пунктом 21 частини першої
статті 282 Митного кодексу України"
замінити словами "у цьому пункті".

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Враховано частково

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

7

Порядок та обсяги ввезення товарів,
визначених пунктом 21 частини першої статті
282 Митного кодексу України, визначається
Кабінетом Міністрів України.»

-16- Н.д. Кулініч О. І. (р.к. №348), Н.д.
Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д. Шахов С. В.
(р.к. №315), Н.д. Люшняк М. В. (р.к. №367),
Н.д. Петьовка В. В. (р.к. №278), Н.д.
Арешонков В. Ю. (р.к. №270), Н.д. Бабенко
М. В. (р.к. №296), Н.д. Білозір Л. М. (р.к.
№230)
Порядок ввезення товарів, визначених
пунктом 21 частини першої статті 282
Митного кодексу України, визначається
Кабінетом Міністрів України.
-17- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А.
(р.к. №40), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)
виключити

Враховано частково

-18- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Коваль
О. В. (р.к. №57), Н.д. Мінько С. А. (р.к.
№286), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к. №238),
Н.д. Бондар Г. В. (р.к. №421), Н.д. Лис О. Г.
(р.к. №402), Н.д. Васильковський І. І. (р.к.
№340)
Абзац четвертий розділу І законопроекту
викласти у такій редакції: "Звільнення від
оподаткування, встановлене цим пунктом, не
застосовується до операцій із ввезення на
митну територію України у митному режимі
імпорту та з постачання на митній території
України товарів, що мають походження з
країни, визнаної державою-окупантом згідно
із законом України та /або визнаної
державою-агресором по відношенню до
України згідно із законодавством, або
ввозяться з території такої держави-окупанта
(агресора) та/або з окупованої території
України, визначеної такою згідно із законом
України."
-19- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Враховано редакційно

8

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Враховано редакційно

2. Розділ І законопроекту доповнити новим
абзацом такого змісту:
«Положення
цього
пункту
не
поширюються на товари, що мають
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

походження з країни, визнаної державоюокупантом згідно із законом та/або державоюагресором
щодо
України
згідно
із
законодавством, або ввозяться з території
держави-окупанта
(агресора)
та/або
з
окупованої території України, визначеної
такою згідно із законом.».».
Обгрунтування:
Дана поправка пропонує не звільняти від
оподаткування податком на додану вартість
операції із ввезення товарів, необхідних для
створення умов для розвитку наукової та
науково-технічної діяльності, якщо такі
товари мають походження з території країниагресора та з окупованих територій України.
9
10

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.

II. Прикінцеві положення
-20- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20)

Враховано

народні депутати України - члени
Комітету Верховної Ради України з питань
фінансів, податкової та митної політики
згідно з рішенням Комітету від 17.11.2021
року
Пункт 1 розділу ІІ проекту викласти в такій
редакції:
“1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня
2022 року ”.
-21- Н.д. Грищук Р. П. (р.к. №423)

Відхилено

1. Цей Закон набирає чинності з 01 січня
2023 року.
-22- Н.д. Гетманцев Д. О. (р.к. №20), Н.д.
Грищук Р. П. (р.к. №423), Н.д. Бабак С. В.
(р.к. №11), Н.д. Сова О. Г. (р.к. №69), Н.д.
Ковальчук О. В. (р.к. №353)
3. Пункт 1 розділу ІІ проекту викласти в
такій редакції:
“ІІ. Цей Закон набирає чинності з 01 січня
2022 року ”.
-23- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)
1. Цей Закон набирає чинності
наступного дня після опублікування.

1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня
2022 року .

Відхилено

Відхилено

з
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-24- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428), Н.д.
Лис О. Г. (р.к. №402), Н.д. Воронов В. А.
(р.к. №40), Н.д. Колюх В. В. (р.к. №298)
абзац викласти у такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня
2023 року."
-25- Н.д. Шпак Л. О. (р.к. №395)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня
2023 року.
11
12
13

2. Кабінету Міністрів України у місячний
строк з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити
прийняття
нормативноправових актів, необхідних для реалізації
цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;

14

забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами

15

виконавчої влади їх нормативно-правових
актів у відповідність із цим Законом.

16

-26- Н.д. Бабак С. В. (р.к. №11), Н.д. Коваль
О. В. (р.к. №57), Н.д. Мінько С. А. (р.к.
№286), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к. №238),
Н.д. Бондар Г. В. (р.к. №421), Н.д. Лис О. Г.
(р.к. №402), Н.д. Васильковський І. І. (р.к.
№340)
абзац третій частини 2 розділу ІІ
законопроекту викласти у такій редакції:
"прийняти
нормативно-правові
акти,
необхідні для реалізації цього Закону;"

Відхилено

2. Кабінету Міністрів України у місячний
строк з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативноправових актів, необхідних для реалізації
цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами
та
іншими
центральними
органами
виконавчої влади їх нормативно-правових
актів у відповідність із цим Законом.
-27- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

3. Міністерству освіти та науки України та
Міністерству економіки України: - здійснити
ґрунтовний аналіз та необхідні розрахунки у
визначенні потреби в технічному забезпеченні
наукових установ (у першу чергу тих, що
виконують дослідження, спрямовані на
реалізацію пріоритетних напрямів розвитку
науки і техніки).
17

Голова

Голова
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№
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Редакція, прийнята в першому читанні
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