
 

Комітет Верховної Ради України 

з питань фінансів, податкової та митної політики 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Проект Закону 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) 

         

Комітет на своєму засіданні розглянув проект Закону 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) (далі – проект Закону 

реєстр. № 1051), поданий народними депутатами України Гетманцевим Д.О., 

Малюською Д.Л., Криклієм В.А., Кубраковим О.М. 

В пояснювальній записці зазначається, що метою проекту Закону про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного 

рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування є спрощення процедури розрахунків платників 

податків з бюджетами через запровадження єдиного рахунку для сплати податків 

і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

(далі – єдиний соціальний внесок), крім сплати податку на додану вартість та 

акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового.  

Законопроект передбачає запровадження системи сплати податків і зборів, 

передбачених Податковим кодексом України (крім ПДВ та акцизного податку з 

реалізації пального та спирту етилового), єдиного соціального внеску через 

Електронний кабінет платника податків на єдиний рахунок, який буде відкрито 

для платника за його згодою (бажанням) на центральному рівні Державної 

казначейської служби. 

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 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), поданий народними 

депутатами України Гетманцевим Д.О., Малюською Д.Л., Криклієм В.А., 

Кубраковим О.М. прийняти за основу. 



2. Співдоповіді від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради 

України проект Закону реєстр. № 1051 від 29.08.2019 не потребує. 

 

 

 

Голова Комітету                                                            Д.О. Гетманцев 
 


