
Комітет Верховної Ради України
з питань фінансів, податкової та митної політики

Р І Ш Е Н Н Я
до проекту Закону про внесення зміни до статті 268 Податкового 

кодексу України щодо звільнення від сплати туристичного збору 
внутрішньо переміщених осіб" (реєстр. №3103 від 21.02.2020) 

9 вересня 2020 року 

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та 
митної політики на своєму засіданні (протокол № 43) розглянув порівняльну 
таблицю до розгляду у другому читанні проекту Закону про внесення змін до 
статті 268 Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати 
туристичного збору внутрішньо переміщених осіб" (реєстр. №3103 від 
21.02.2020).

При підготовці законопроекту до розгляду у другому читанні до нього 
надійшло 11 пропозицій народних депутатів України, та 1 пропозиція, 
напрацьована в Комітеті, з яких - 4 пропозиції відхилені та 8 пропозицій 
враховано повністю або по суті.

Враховані пропозиції стосуються, зокрема:
доповнення переліку осіб, що не можуть бути платниками 

туристичного збору, особи, які взято на облік, як внутрішньо переміщених 
осіб відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб», які тимчасово розміщуються у місцях 
проживання (ночівлі).

Також, народними депутатами України – члена Комітету було 
підтримана пропозицію народного депутат України – члена Комітету 
Холодова А.І. щодо включення до проекту закону поправки, що стосується 
уточнення окремих умов надання пільги по сплаті податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки по об’єктах житлової нерухомості, що 
розташовані на тимчасово окупованій території. У зв’язку з їх включення до 
проекту була запропонована та сформована компромісна редакція поправки, 
яка зайшла свою підтримку у членів Комітету, а саме:

«підпункт 38.6 пункту 38 підрозділу 10 розділу ХХ "Перехідні 
положення" після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого 
змісту: "При обчисленні бази оподаткування об’єктів нерухомості, в тому 
числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, контролюючим 
органом не враховуються об'єкти нерухомості, що не є об’єктом 
оподаткування, відповідно до цього підпункту".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий, вважати відповідно абзацами 
третім - п'ятим».



Враховуючи вищевикладене, Комітет вирішив:
1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти у другому 

читанні та в цілому з техніко-юридичним опрацюванням проект Закону 
про внесення змін до статті 268 Податкового кодексу України щодо 
звільнення від сплати туристичного збору внутрішньо переміщених осіб" 
(реєстр. №3103 від 21.02.2020), 

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.
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