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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

1. «Про внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
подальшого 
удосконалення 
адміністрування 
податків і зборів» 

Комітет з питань 
фінансів, банківської 
діяльності, податкової 
та митної політики 

6.12.2012 
Проект № 

11284 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(13.12.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М. Я) 

За: 232 голоси. 
1. Партія регіонів 

(184/194)  
2. Народна Партія 

(20/20)  
3. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

1. БЮТ (0/97) 
2. НУНС (0/63) 
3. КПУ (0/25) 

 

1. Проектом передбачається узгодження окремих 
положень вказаних законодавчих актів із нормами, 
запропонованими проектом Закону України “Про 
внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо подальшого удосконалення адміністрування 
податків і зборів”. 

2. Крім того, законопроектом пропонується 
уточнення поняття терміну «імпорт» (імпорт 
товарів) та закріплення за органами державної 
податкової служби функції контролю за 
додержанням суб’єктами зовнішньоекономічної 
діяльності вимог валютного законодавства. 

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління: 
законопроект 
може бути 
ухвалений у 
другому читанні 
за умови 
врахування 
зауважень.  

2. «Про внесення змін до 
Податкового кодексу 
України щодо 
подальшого 
удосконалення 
адміністрування 
податків і зборів» 

Комітет з питань 
фінансів, банківської 
діяльності, податкової 
та митної політики 

6.12.2012 
Проект № 

11285 
 

Закон 
направлено 

на підпис 
Президенту 
(13.12.2012) 

Кабінет 
Міністрів 
України 

(Азаров М. Я) 

За: 234 голоси. 
1. Партія регіонів 

(183/194)  
2. Народна Партія 

(20/20)  
3. Реформи заради 
майбутнього (17/19) 

1. БЮТ (0/97) 
2. НУНС (3/63) 
3. КПУ (0/25) 

 

Проектом передбачено: 
-  удосконалення оподаткування операцій з 
цінними паперами та деривативами. 
– встановлення, що  реєстр виданих та отриманих 
податкових накладних, є невід’ємною частиною 
податкової звітності з податку на додану вартість; 
- збільшення питомої ваги специфічної ставки 
акцизного податку у мінімальному акцизному 
податковому зобов’язанні з одночасним 
зменшенням впливу адвалорної ставки; 
- встановлення відповідальності за порушення 
умов транспортування, зберігання,  виробництва 
та реалізації підакцизної продукції; 
- запровадження авансових сплат акцизного 
податку при придбанні марок акцизного збору; 
- розширення групи підакцизних товарів за 
рахунок нафтопродуктів, які являються 

Зауваження 
Головного 
юридичного 
управління: 
законопроект 
потребує 
суттєвого 
доопрацювання.   

                                                
1 Якщо графа не містить вказівки на етап законодавчого процесу, на якому закон перебуває, це означає, що його було повернуто з підписом Президента України. 
2 Фракція вважається такою, що підтримала певний закон, якщо більшість її членів проголосували «за» прийняття цього закону. 
3 Фракція вважається такою, що не підтримала певний закон, якщо більшість її членів не взяли участь у голосуванні, були відсутні під час голосування або проголосували 
«проти» прийняття цього закону. 
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№ НАЗВА ЗАКОНУ 

ДАТА 
ПРИЙНЯТТЯ, 

НОМЕР 
ЗАКОНУ АБО 

ПРОЕКТУ 
ЗАКОНУ, 

ЕТАП1 
 

СУБ’ЄКТ 
ІНІЦІАТИВИ 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ2 

ФРАКЦІЇ, ЩО 
НЕ 

ПІДТРИМАЛИ 
ПРИЙНЯТТЯ 

ЗАКОНУ3 
 

СУТНІСТЬ ЗАКОНУ 

 
 
 

ДОДАТКОВІ 
ПРИМІТКИ 

компонентами бензину, дизельного палива, 
лігроїно-газойлевої, бензино-лігроїнової фракцій; 
- запровадження 12-ти місячного терміну дійсності 
використання марок акцизного збору старого 
зразку у випадку зміни зразків таких марок на нові; 
- удосконалення оподаткування операцій з 
цінними паперами та деривативами. 
- запровадження для платників спрощеної 
системи, які обрали другу групу податковий період 
– календарний рік (замість календарного 
кварталу); 
- скасування обмежень по критерію кількості 
найманих працівників для 5, 6 груп платників 
єдиного податку; 
- зниження ставки єдиного податку для 5 та 6 груп 
з 7% і 10% до 5% і 7%; 
- запровадження електронної форми заповнення 
заяви про перехід на спрощену систему 
оподаткування. 

3. «Про внесення змін до 
Регламенту Верховної 
Ради України" (щодо 
особистого 
голосування за 
допомогою 
електронної системи)» 

Комітет з питань 
Регламенту, 
депутатської етики та 
забезпечення 
діяльності Верховної 
Ради України 

6.12.2012 
Закон № 5520-

VI 
 
 

Повернуто з 
підписом від 
Президента 
(11.12.2012) 

Макеєнко В.В. 
(Партія 

регіонів)  

За: 338 голосів. 
1. Партія регіонів 

(189/194)  
2. НУНС (33/63) 
3. КПУ (25/25) 

4. Народна Партія 
(20/20)  

5. Реформи заради 
майбутнього (18/19) 

БЮТ (38/97) 
 

Законопроектом пропонується здійснювати 
особисте голосування народних депутатів України 
за допомогою електронної системи, а також 
голосування кожного народного депутата «за», 
«проти», «утримався», а також заборона 
перешкоджання роботі Верховної Ради України 
шляхом «блокування трибуни» 

- Ухвалений в 
цілому у першому 
читанні.  
- Всі висновки 
відсутні.   
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