
 

 

 

 

 

 
 

№прое

кту 
Назва Позиція 

Підтримуємо 

7434 Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо визначення електричних транспортних засобів та 

об’єкту зарядної інфраструктури» 

 

 

 

 

Підтримується 

 

7435 Проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо визначення електричних 

транспортних засобів та об’єкту зарядної інфраструктури» 

Не підтримуємо 

7466 Проект Закону про внесеннязмін до Податкового кодексу України 

щодо оподаткування транспортних засобів, що ввозяться на митну 

територію України 

 

 

 

 

 

Не підтримується 

Офіційна позиція 

 

7466-1 Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

та деяких інших законодавчих актів України (щодо справляння 

податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об'єктом 

оподаткування якими є транспортні засоби) 

7466-2 Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо оподаткування транспортних засобів, що ввозяться на митну 

територію України 

7468 Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України 

щодо оподаткування транспортних засобів, що ввозяться на митну 

територію України 

 

 

 

Не підтримується 

 
7468-1 Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України 

(щодо вдосконалення процедури оподаткування транспортних 

засобів, що ввозяться на митну територію України) 

7533 Проект Закону про внесення змін до підрозділу 10 розділу ХХ 

"Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо 

завершення дії пільг з оподаткування транспортних засобів 

 

 

 

 

 

 

Не підтримується 

 

7533-1 Проект Закону про внесення змін до підрозділу 10 розділу ХХ 

"Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо 

завершення дії пільг з оподаткування транспортних засобів 

7533-2 Проект Закону про внесення змін до пункту 69 підрозділу 10 розділу 

ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо 

термінів завершення дії пільг з оподаткування транспортних засобів 

та товарів 

7534 Проект Закону про внесення змін до розділу XXI «Прикінцеві та 

перехідні положення» Митного кодексу України щодо завершення 

дії пільг з оподаткування транспортних засобів 

 

 

 

 

Не підтримується 

 

7534-1 Проект Закону про внесення змін до розділу XXI "Прикінцеві та 

перехідні положення" Митного кодексу України щодо завершення 

дії пільг з оподаткування транспортних засобів 

7534-2 Проект Закону про внесення змін до розділу XXI "Прикінцеві та 

перехідні положення" Митного кодексу України щодо термінів 

завершення дії пільг з оподаткування транспортних засобів та 

товарів 

 

 

 

 

 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=74330
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=74331
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39801
https://fra.org.ua/uk/pc/priess-tsientr/ofitsial-nyie-soobshchieniia/novi-formuli-rozmitnennia-avtomobiliv-pozitsiia-fau
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39913
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39920
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39803
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39912
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=74509
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39982
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39998
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=74510
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=74535
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39999

