
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 
щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи 

фізичних осіб-підприємців
 (реєстр. № 2524 від 04.12.2019) 

        
Комітет на своєму засіданні розглянув проект Закону про внесення змін 

до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету 
та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців (реєстр. № 2524 від 04.12.2019) 
(далі – проект Закону реєстр. № 2524), поданий народними депутатами України 
Железняком Я.І., Гетманцевим Д.О. та іншими, підготовлений до розгляду 
Верховною Радою України у другому читанні.

Законопроектом передбачається удосконалити роботу електронного 
кабінету платника податків, спростити податковий облік, стимулювати 
добровільне обмеження паперового документообігу. 

Проектом запропонований комплекс заходів з удосконалення 
законодавства в частині реалізації прозорих механізмів щодо обмежень при 
застосуванні розумної економічної причини (ділової мети), встановлення 
правової визначеності в частині відсутності у вини платника податків у 
податковому правопорушенні  ознак  правової  презумпції в межах  інших  видів 
юридичної відповідальності, зменшення розмірів окремих штрафів, а також 
передбачається перенесення строків щодо застосування норм по 
контрольованим іноземним компаніям, нових правил взяття на облік 
нерезидентів, що здійснюють діяльність через постійні представництва та 
встановлення відповідних перехідних періодів. Також передбачається 
перехідний період на виконання вимог закону для нових платників податку у 
зв’язку з появою нових підакцизних груп товарів, а також можливість 
врахування залишків таких товарів.

До законопроекту подано 51 поправка, з яких 29 відхилено.
Разом з цим, народними депутатами України членами Комітету в порядку 

передбаченому пунктом 4 частини 1 статті 15 Закону України «Про комітети 
Верховної Ради України» внесені поправки під час розгляду проекту Закону 
реєстр. № 2524 на засіданні Комітету

Комітет  в и р і ш и в:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 
змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного 
кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців (реєстр. № 2524 від 
04.12.2019), поданий народними депутатами України Железняком Я.І., 
Гетманцевим Д.О. та іншими, прийняти в другому читанні та в цілому як Закон 
України, з пропозиціями суб’єктів права законодавчої ініціативи, врахованими 
Комітетом та з техніко-юридичним опрацюванням.



2. Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради 
України визначити народного депутата України Железняка Я.І. Співдоповіді 
від Комітету законопроект не потребує.
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