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

РІШЕННЯ
до проекту Закону про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні 

положення" Податкового кодексу України (щодо особливостей 
адміністрування податків за операціями, що здійснюються відповідно до 

пунктів 31 та 32 статті 14 Закону України "Про Державний бюджет 
України на 2020 рік") 

(реєстр. № 3005а від 21.08.2020 р.),
17 вересня  2020 року

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та 
митної політики на своєму засіданні розглянув проект Закону про внесення 
змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України 
(щодо особливостей адміністрування податків за операціями, що 
здійснюються відповідно до пунктів 31 та 32 статті 14 Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2020 рік") (реєстр. № 3005а від 21.08.2020 р.), 
поданий народним депутатом України Арахамією Д.Г. та іншими народними 
депутатами України.

Як зазначено у Пояснювальній записці законопроект розроблено з 
метою створення умов, необхідних для належного проведення 
централізованих бюджетних взаєморозрахунків, передбачених пунктами 31 та  
32 статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", 
максимізуваня доходів спеціального фонду державного бюджету для 
належного фінансування видатків за програмами  компенсації НАК "Нафтогаз 
України" непокритих доходами витрат, понесених в рамках виконання 
покладених на неї спеціальних обов’язків, на виконання статті 11 Закону 
України «Про ринок природного газу», а також програмою державної 
підтримки інфраструктурних проектів.

Для досягнення поставленої мети законопроектом пропонується 
тимчасово до 31 грудня 2020 року:

дозволити зарахування на рахунок в системі електронного 
адміністрування податку на додану вартість суму коштів з погашення 
податкового боргу ПАТ "Укрнафта" за податковими зобов'язаннями з податку 
на додану вартість, задекларованими за звітні (податкові) періоди, починаючи 
з липня 2015 року/IIІ кварталу 2015 року, що підлягали сплаті до державного 
бюджету) та склалися станом на 1 серпня 2020 року (відповідно до пункту 13 
статті 11 Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”)  
та суму коштів від сплати грошових зобов’язань ПАТ "Укрнафта" з податку 
на додану вартість за операціями продажу (постачання) природного газу АТ 
"НАК "Нафтогаз України" в обсязі, необхідному для фінансування видатків, 
визначених пунктом 32 статті 14 Закону України “Про Державний бюджет 
України на 2020 рік” (відповідно до пункту 15 статті 11 Закону України “Про 
Державний бюджет України на 2020 рік”).
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Порядок зазначеного поповнення рахунку у системі електронного 
адміністрування податку на додану вартість та порядок та строки 
перерахування коштів з рахунку платника у системі електронного 
адміністрування податку на додану вартість до спеціального фонду 
державного бюджету пропонується затвердити Кабінетом Міністрів України;

визначити, що кошти, які надходять на поточний рахунок ПАТ 
"Укрнафта", відкритий органом Казначейства, в процесі проведення 
взаєморозрахунків, передбачених пунктом 31 статті 14 Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2020 рік", та підлягають перерахуванню до 
спеціального фонду державного бюджету згідно з пунктами 11-13 статті 11 
Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", є джерелом 
погашення податкових боргів ПАТ "Укрнафта".

Розглянувши положення законопроекту слід зауважити, що проект не 
встановлює завершеного механізму правового регулювання, оскільки містить 
численні відсильні (бланкетні) норми до законопроекту про внесення змін до 
Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо 
реалізації положень статті 11 Закону України "Про ринок природного газу") 
(реєстр. № 3004а), у зв’язку із чим прийняття рішення щодо проекту реєстр. 
№ 3005а може прийматися виключно за результатами розгляду і прийняття 
проекту реєстр. № 3004а.

Головне науково експертне управління Апарату Верховної Ради 
України висловило зауваження щодо законопроекту та зазначило, що для 
прийняття рішення пропозицій проекту доцільно отримати висновок Уряду.

Міністерство фінансів України підтримує законопроект з 
висловленими застереженнями.

Враховуючи вищевикладене, Комітет вирішив:
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України 
(щодо особливостей адміністрування податків за операціями, що 
здійснюються відповідно до пунктів 31 та 32 статті 14 Закону України “Про 
Державний бюджет України на 2020 рік”) (реєстр. № 3005а) включити в 
порядок денний четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання 
та прийняти за основу і в цілому.

2. Співдоповідачем за зазначеним питанням на пленарному засіданні 
сесії Верховної Ради України від Комітету Верховної Ради України з питань 
фінансів, податкової та митної політики визначити Голову Комітету - 
народного депутата України Гетманцева Д.О.
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