
Комітет Верховної Ради України 

з питань фінансів, податкової та митної політики 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

на проект Закону України про внесення змін до Закону України  

"Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування" (щодо усунення дискримінації за колом 

платників)  

(реєстр.№ 2166 ІІ-читання) 

 

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 

політики на своєму засіданні 08 травня 2020 року (протокол №32) розглянув 

прийнятий Верховною Радою України 04 лютого ц.р. за основу проект Закону 

України про внесення змін до Закону України  "Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо 

усунення дискримінації за колом платників)  (реєстр.№ 2166).  

 

До законопроекту надійшло 29 пропозицій. 

Під час обговорення на засіданні Комітету, народними депутатами 

України відповідно до пункту 4 частини 1 статті 15 Закону України «Про 

комітети Верховної Ради України» внесено додатково 7 пропозицій 

(поправок), по яких прийнято рішення зазначені пропозиції (поправки) 

Комітету врахувати.  

З урахуванням вищенаведеного, було опрацьовано 36 пропозицій, з них 

враховано у повному обсязі, частково або по суті – 25 пропозиції та 

запропоновано на  відхилення – 11  пропозицій. 

 

Враховані пропозиції стосуються, зокрема:  

- усунення подвійного стягнення  єдиного соціального внеску  за 

себе із   фізичних  осіб-підприємців, якщо  вони  одночасно перебувають  на  

обліку, як самозайняті особи,  або із  фізичних осіб-підприємців та/або  

самозайнятих осіб,  що перебувають  у трудових відносинах  з  роботодавцем,  

що  сплачує  за них  єдиний соціальний  внесок у  розмірі не  меншому ніж  

мінімальний страховий платіж; 

-  надання за  самостійною заявою платникам  єдиного внеску, після 

визволення та/або після закінчення  лікування (реабілітації),  звільнення від  

виконання обов’язків   платника єдиного внеску на весь період їх незаконного 

позбавлення волі на території проведення антитерористичної операції.  

 

Відхилені пропозиції: стосуються, зокрема, звільнення від сплати  

єдиного соціального  внеску осіб, що отримують державну допомогу, 

передбачену Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»  або 

перебувають у відпустці без збереження заробітної плати відповідно до пункту 

3 частини першої статті 25 Закону України «Про відпустки». 

 

Враховуючи викладе, Комітет вирішив: 
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1. рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону 

України про внесення змін до Закону України  "Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо 

усунення дискримінації за колом платників)  (реєстр.№ 2166), поданий 

народними депутатами України Петруняком Є.В. та іншими, в другому 

читанні та в цілому, як Закон України з техніко-юридичним опрацюванням. 

 

2. Доповідачем від Комітету на засіданні Верховної Ради України 

визначити народного депутата України Петруняка Є.В. 

 

 

Голова Комітету                                                                  Д.О. Гетманцев 

 

 


