
 

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 Податкового кодексу 

України та інших законів України щодо додаткової підтримки 

платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на 

запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби 

 (COVID-19) (реєстр. № 3329-д) 

 

8 травня 2020 року  

 

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та 

митної політики на своєму засіданні (протокол № 32) розглянув 

порівняльну таблицю до розгляду у другому читанні проекту Закону про 

внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України 

щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення 

заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення 

короновірусної хвороби (COVID-19) (реєстр. № 3329-д). 

При підготовці законопроекту до розгляду у другому читанні до 

нього надійшла 142 пропозиції народних депутатів України, та 2 

пропозиції, напрацьовані в Комітеті, з яких - 93 пропозиції відхилені та 51 

пропозицій враховано повністю або по суті. 

Враховані пропозиції стосуються, зокрема, 

звільнення від податку на доходи фізичних осіб та військового 

збору доходів у вигляді допомоги по частковому безробіттю на період 

карантину, які виплачуються (надаються) роботодавцем відповідно до 

Закону України "Про зайнятість населення"; 

зміни дати закінчення періоду на який зупиняється перебіг 

визначених Податковим кодексом України термінів окремих 

адміністративних процедур з 30 червня 2020 року на останній календарний 

день місяця (включно), в якому завершиться дія карантину; 

зміни до дати застосування карантинних заходів, визначених згідно 

з Законом України "Про споживче кредитування"; 

внесення змін до  Закону України "Про зайнятість населення" 

технічних уточнень положень законопроекту, прийнятих у першому 

читанні. 

Також, народні депутати України – члени Комітету погодилися по 

суті з всіма поправками щодо звільнення від податку на доходи фізичних 

осіб доходів медичних працівників, залучених до виконання заходів, 

спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної 



хвороби, та підтримали компромісну редакцію поправки, напрацьованої у 

Комітеті. 

Крім того, народними депутатами України – членами Комітету була 

підтримана компромісна поправка, редакцію якої напрацьовано в Комітеті, 

щодо внесення змін до Закону України "Про внесення змін до Закону 

України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" в частині 

тимчасових правил призначення на посади державної служби в період 

карантину. 

Пропозиції, які стосувалися виключення із законопроекту норм щодо 

внесення змін до Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та 

капіталізації банків", Закону України "Про банки і банківську діяльність" а 

також пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про запобігання 

та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення» стосовно штрафних санкції, не були підтримані 

народними депутатами України – членами Комітету та відхилені. 

Враховуючи вищевикладене, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про 

внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України 

щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення 

заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення 

короновірусної хвороби (COVID-19) (реєстр. № 3329-д) прийняти у 

другому читанні та в цілому з поправками Комітету та техніко-

юридичним опрацюванням. 

2. Доповідачем за зазначеним питанням на пленарному засіданні сесії 

Верховної Ради України визначити Голову Комітету Верховної Ради 

України з питань фінансів, податкової та митної політики, народного 

депутата України Гетманцева Д.О. 

 

 

 

 

Голова Комітету       Д.О. Гетманцев 


