
Комітет Верховної Ради України 

з питань фінансів, податкової та митної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

 (реєстр. № 1049 від 29.08.2019)  

         

Комітет на своєму засіданні розглянув проект Закону про внесення змін 

до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати 

податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування (реєстр. № 1049 від 29.08.2019) (далі – проект Закону реєстр.                        

№ 1049), поданий народними депутатами України Малюською Д.Л.,         

Наталухою Д.А, Шуляк О.О., Клочко А.А. 

В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що його 

реалізація сприятиме спрощенню ведення бізнесу, налагодженню партнерських 

відносин між бізнесом та контролюючими органами. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про збір 

та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» та Закону України «Про виконавче провадження», зокрема, 

передбачивши: 

сплату єдиного внеску шляхом використання єдиного рахунку; 

заборону звернення стягнення та накладення арешту на кошти на єдиних 

рахунках платників податків. 

Разом з тим, проект Закону реєстр. № 1049 системно пов'язаний  з 

проектом Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (реєстр. № 1051 

від 29.08.2019), тому ці два законопроекти мають розглядатися одночасно і не 

можуть бути прийняті один без одного. 

За висновком Головного науково-експертного управління Апарату 

Верховної Ради України законопроект підтримується. 

 

З урахуванням викладеного,  

 

Комітет  в и р і ш и в: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати 

податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування (реєстр. № 1049 від 29.08.2019), поданий народними депутатами 

України Малюською Д.Л., Наталухою Д.А, Шуляк О.О., Клочко А.А. прийняти 

за основу. 



2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної 

Ради України визначити Голову Комітету, народного депутата України   

Гетманцева Д.О. 

 

 

 

Голова Комітету                                                           Д.О. Гетманцев 
 

 


