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Р І Ш Е Н Н Я 

на проект Закону України 

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України 

щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, 

спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби 

(COVID-19) (реєстр. № 3220 від 16.03.2020р.) 

 

16 березня 2020р. 

 

Комітет Верховної Ради України з питань з питань фінансів, податкової 

та митної політики (далі - Комітет) на своєму засіданні 16 березня 2020 року 

розглянув проекти Закону України Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період 

здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення 

короновірусної хвороби (COVID-19) (реєстр. № 3220 від 16.03.2020р.). 

Законопроект розроблений з метою запровадження податкових та 

неподаткових пільг, пов’язаних із строком сплати податків, нарахуванням 

заробітної плати за дні вимушеного простою, термінами подачі податкових 

декларацій, термінами проведення перевірок, нарахування штрафних санкцій та 

пені, тощо. 

Законопроект направлений на захист як малого так і великого бізнесу від 

негативних наслідків, у зв’язку з невикористанням економічного потенціалу. 

Законопроектом пропонується внесення наступних змін до Податкового 

кодексу України: 

- не застосовуються штрафні санкції за порушення податкового 

законодавства, вчинені  протягом  періоду з 1 березня  по 30  квітня  2020 року; 

- встановлено мораторій на проведення документальних та фактичних 

перевірок з  18  березня  по  18  травня  2020року; 

- подовжено до 1 липня 2020 року термін подання річної декларації про 

майновий стан і доходи; 

- не нараховується та не сплачується у період з 1 березня року по 30 

квітня 2020 року плата за землю; 

- об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних 

або юридичних осіб не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки з 1 березня по 30 квітня 2020 року. 

Також вносяться зміни до інших законодавчих актів, зокрема Закон 

України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування», Закон України «Про загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування», Закон України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування», Закон України «Про внесення змін до Закону України 

"Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг" та інших законів України щодо детінізації 

розрахунків у сфері торгівлі та послуг», Закон України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і 

послуг». 
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З урахуванням викладеного, Комітет рекомендує: 

1. Верховній Раді України прийняти за основу і в цілому проект 

Закону України Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших 

законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення 

заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної 

хвороби (COVID-19) (реєстр. № 3220 від 16.03.2020).   

2. Доповідачем за цим законопроектом на пленарному засіданні 

Верховної Ради України визначено Голову комітету, народного депутата 

України Гетманцева Данила Олександровича.     

Співдоповіді від Комітету законопроект не потребує. 

 

 

Голова Комітету                                                                           Д.О. Гетманцев 


