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Ведеться пряма трансляція засідання на сайті Комітету,
 аудіо запис та стенограма засідання

ГОЛОВУЄ 
ГОЛОВА КОМІТЕТУ ГЕТМАНЦЕВ Д.О. 

ПРИСУТНІ: члени Комітету –Аллахвердієва І.В., Васильченко Г.І., Воронько 
О.Є., Василевська-Смаглюк О.М., Железняк Я.І., Іванчук А.В.,  Діденко Ю.О., 
Заблоцький М.Б., Герега О.В.,  Ковальов О.І., Ковальчук О.В., Кінзбурська В.О., 
Леонов О.О., Марусяк О.Р., Мотовиловець А.В., Петруняк Є.В., Рєпіна Е.А., 
Сова О.Г., Устенко О.О., Холодов А.І.
Секретаріат Комітету.
ВІДСУТНІ: члени Комітету – Абрамович І.О., Дубінський О.А., Володіна Д.А.,  
Палиця І.П., Горват Р.І., Колісник А.С., Козак Т.Р., Кулініч О.І., Ляшенко А.О., 
Ніколаєнко А.І., Солод Ю.В., Шкрум А.І., Южаніна Н.П
ЗАПРОШЕНІ:
Директор директорату з питань економічної політики Офісу Президента України 
Дяченко О. та Голова Асоціації міст України Слобожан О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 

інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період 
здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2 (реєстр. № 4430 від 
26.11.2020, Президент України).

Голова Комітету Гетманцев Д.О. поінформував народних депутатів – членів 
Комітету про те, що до Комітету надійшов лист від н.д. Холодова А.І. з 
проханням розглянути на засіданні Комітету законопроект реєстр. № 4436, який, 
на його думку, є альтернативним до законопроекту реєстр. № 4430. В той же час, 
оскільки законопроект реєстр. № 4436 зареєстрований не як альтернативний до 
законопроекту № 4430, і до нього згідно із Регламентом Верховної Ради України 
можуть надійти альтернативні законопроекти, розгляду даного законопроекту 
сьогодні на засіданні Комітету не відбудеться. Також Голова Комітету повідомив 
про відкликання альтернативного законопроекту реєстр. № 4430-1, автором 
якого він є.



У зв’язку з відсутністю секретаря Комітету Палиці І.П. вести підрахунок 
голосів доручено першому заступнику Голови Комітету Железняку Я.І.

1. СЛУХАЛИ: 
Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 

інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період 
здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2 (реєстр. № 4430 від 
26.11.2020, Президент України)

Доповідач: Директор директорату з питань економічної політики Офісу 
Президента України Дяченко О.

В обговоренні питання взяли участь: Гетманцев Д.О., Холодов А.І., Железняк 
Я.І., Слобожан О.
УХВАЛИЛИ:  

Комітет розглянув проект Закону про внесення змін до Податкового 
кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників 
податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, 
запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої 
распіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2 
(реєстр. № 4430 від 26.11.2020), поданий Президентом України Зеленським В.О. 

Законопроектом пропонується:
списати податковий борг платникам податків у разі, якщо сукупний розмір 

боргу платника за усіма податками і зборами не перевищує 3060 грн та його не 
погашено станом на 01.11.2020;

відстрочити до 29 грудня 2021 року погашення податкового боргу 
платників податків – фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, що у 
загальній сумі не перевищує 6800 гривень;

списати пені та штрафні санкції у разі самостійної сплати платниками 
податків податкового боргу за основним платежем протягом 6 місяців з дня 
набрання чинності Законом (крім визначених Законом випадків);

збільшити поріг обсягу податкового боргу для застосування заходів щодо 
його стягнення до 3060 гривень;

віднести до функцій контролюючих органів формування Реєстру набувачів 
одноразової компенсації суб’єктам господарювання витрат, понесених за сплату 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за 
найманих осіб, та здійснення розрахунку розмірів сум таких компенсацій для їх 
виплати суб’єктам господарювання − юридичним особам;

не оподатковувати податком на доходи фізичних осіб та податком на 
прибуток підприємств доходи (матеріальну допомогу, компенсації), отримані 
відповідно до Закону України "Про соціальну підтримку застрахованих осіб та 
суб’єктів господарювання на період встановлення обмежувальних 
протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2";



звільнити платників єдиного податку першої групи від сплати цього 
податку за грудень 2020 року та січень – травень 2021року;

звільнити від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску платників 
єдиного податку першої групи в частині сум, що підлягають нарахуванню, 
обчисленню та сплаті такими особами за періоди з 1 по 31 грудня 2020 року, з 1 
по 31 січня, з 1 по 28 лютого, з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 
2021 року за себе, та визначити, що такі періоди включаються до страхового 
стажу. 

З урахуванням викладеного, Комітет  в и р і ш и в:
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної 
підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних 
протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на 
території України гострої распіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-Co V-2 (реєстр. № 4430 від 26.11.2020)  прийняти за 
основу та в цілому, як Закон України, з техніко-юридичним опрацюванням 
та з урахуванням наступних пропозицій:

в абзаці другому пункту 1 слова «витрат, понесених за сплату єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за найманих 
осіб» виключити;

в абзаці другому та третьому підпункту 1 пункту 5 слова «які можуть 
втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення 
обмежувальних заходів» та слова «з метою збереження робочих місць найманих 
працівників» виключити;

в абзаці третьому підпункту 2 та в абзаці другому підпункту 3 пункту 5 
слова «витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування за найманих осіб» виключити;

в абзаці третьому підпункту 3 пункту 5 та абзаці двадцять другому 
підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ слова «які можуть втратити доходи у разі 
повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних 
заходів» виключити;

абзаці двадцять другому підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ слова «з метою 
збереження робочих місць найманих працівників та/або одноразової компенсації 
суб’єктам господарювання витрат, понесених за сплату єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування за найманих осіб» 
виключити.

2. Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної 
Ради України визначити Голову Комітету Гетманцева Д.О. 

Рішення прийнято «одноголосно».

Засідання Комітету оголошено закритим.

Голова Комітету                                                           Гетманцев Д.О.
Перший заступник Голови Комітету                         Железняк Я.І.СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
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