
                                                                                                     

 

Комітет Верховної Ради України 

з питань фінансів, податкової та митної політики 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

до проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про збір та 

облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування» щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи 

фізичних осіб 

                                                                                                6 вересня 2019 року 
    

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 

політики на своєму засіданні розглянув проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування» щодо подання єдиної звітності з єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на 

доходи фізичних осіб  (реєстр.№1057 від 29.08.19р.), поданий народним 

депутатом України Гетманцевим Д.О. та іншими народними депутатами 

України. 

 

Згідно з пояснювальною запискою до проекту Закону, він має на меті 

внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» з метою врегулювання 

питань подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб.  

Законопроектом дається визначення Міністерства фінансів України як 

“центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію 

єдиної державної податкової, митної політики, державної політики з 

адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування”, а для органів доходів і зборів  як “центральний орган виконавчої 

влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику з 

адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, та його територіальні органи”. Далі по тексту всього Закону 

визначення таких органів приводиться у відповідність з такою термінологією. 

Також вносяться зміни до обов’язків платників єдиного внеску щодо 

подання уніфікованої звітності з ЄСВ та ПДФО. 

          Під час обговорення законопроекту народні депутати України – члени 

Комітету особливу увагу звернули на те, що законопроект є системно пов’язаним 

з проектом Закону (реєстр. №1072) про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування  і податку на доходи фізичних осіб, та мають 

розглядатися Верховною Радою України одночасно в одному пакеті.  

       Народні депутати – члени Комітету в цілому підтримали мету законопроекту 

щодо  зменшення для бізнесу обсягу податкової звітності, спрощення 



адміністрування контролюючими органами ЄСВ та ПДФО, та водночас, за 

наслідками обговорення прийняли рішення, що деякі його положення слід 

редакційно уточнити, а саме: 

         1) по тексту законопроекту: 

- слова: “центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну 

податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, та його територіальні 

органи” замінити  словами “центральний орган виконавчої влади, який реалізує 

державну податкову політику” у відповідних відмінках; 

- слова: “центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

та реалізацію єдиної державної податкової, митної політики, державної політики 

з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування” замінити словами “центральний орган виконавчої влади, 

що  забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику” у 

відповідних відмінках; 

- словосполучення “звітність (відомості)” замінити на словo “звітність” у 

відповідних відмінках; 

2) у першому реченні абзацу четвертого пункту 2 статті 1 розділу І 

законопроекту слова “за основним місцем обліку” замінити словами “за місцем 

розташування”. 

 

Головне науково експертне Управління Апарату Верховної Ради України 

у висновку по законопроекту висловило деякі зауваження. 

Кабінетом Міністрів України прийняття проекту Закону (реєстр.№1057) 

підтримується. 

 

       З урахуванням зазначеного Комітет вирішив: 

 

       1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін 

до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування» щодо подання єдиної звітності з єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на 

доходи фізичних осіб  (реєстр.№1057 від 29.08.19р.), поданий народним 

депутатом України Гетманцевим Д.О. та іншими народними депутатами України 

прийняти за основу та у цілому, як Закон України, з пропозиціями народних 

депутатів України – членів Комітету.  

 

        2. Доповідачем законопроекту на засіданні Верховної Ради України 

визначено народного депутата України Д.О. Гетманцева - Голову Комітету з 

питань фінансів, податкової та митної політики. Свівдоповіді від Комітету 

законопроект не потребує. 

 

 

     Голова Комітету                                                                        Д.О. Гетманцев 


