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ВИСНОВОК

 
на проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 
(щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та 
адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб) (реєстр. №4399 
від 18.11.2020р.), внесений народними депутатами України Тарасенком 
Т.П. та іншими народними депутатами України 

3 березня 2021 року
протокол №58

Комітет на своєму засіданні 3 березня 2021 року (протокол №58) 
розглянув проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та 
адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб (реєстр. №4399 від 
18.11.2020р.), внесений народними депутатами України Тарасенком Т.П. та 
іншими народними депутатами України.

Поданим проектом Закону пропонується внести зміни до Податкового 
кодексу України, зокрема:

до ознак безнадійної заборгованості віднести заборгованість фізичних 
осіб, що залишилася непогашеною після задоволення вимог іпотекодержателя 
шляхом набуття права власності на предмет іпотеки;

не вважати додатковим благом суму знижки звичайної ціни (вартості) 
при продажу (відчуженні) на користь платника податків житлової 
нерухомості, набутої у власність внаслідок звернення стягнення на таке майно 
за договорами іпотеки, що забезпечує кредит, наданий в іноземній валюті;

не включати до розрахунку загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб основну 
суму боргу (кредиту), процентів та неустойки за кредитним договором 
платника податку, який не є пов’язаною особою з кредитором, прощеного 
(анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з 
процедурою банкрутства до закінчення строку позовної давності, а також суму 
боргу, прощену (анульовану) кредитором у порядку, передбаченому законом 



про реструктуризацію зобов’язань за кредитом в іноземній валюті та/або 
Кодексом України з процедур банкрутства;

не оподатковувати податком на доходи фізичних осіб дохід, отриманий 
платником податку від відчуження житлової нерухомості внаслідок звернення 
стягнення банками на таке майно за договорами іпотеки, що забезпечують 
кредит, наданий в іноземній валюті;

встановити, що на період дії Закону України щодо реструктуризації 
кредитів фізичних осіб у іноземній валюті, що забезпечені іпотекою, та 
Кодексу України з процедур банкрутства, банки, які здійснюють 
реструктуризацію на вказаних в цих законах умовах, відповідно до 
міжнародних стандартів фінансової звітності та нормативних документів 
Національного банку України не здійснюють коригування фінансового 
результату до оподаткування (прибутку або збитку) на суму згортання 
резервів з валовою балансовою сумою, за такими діючими кредитами та на 
суму часткового прощення кредиту, який підлягає реструктуризації.

Комітет з питань бюджету за підсумками розгляду прийняв рішення, 
що законопроект матиме вплив на показники бюджету (призведе до 
зменшення доходів державного та місцевих бюджетів від податку на доходи 
фізичних осіб). У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2021 року 
він має вводитися в дію не раніше 1 січня 2022 року, а після 15 липня 
2021 року – не раніше 1 січня 2023 року (або 1 січня наступного за цим року 
залежно від часу прийняття закону). Крім цього, до законопроекту не надано 
фінансово-економічного обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки) 
та пропозицій щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових 
надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету, що не 
відповідає вимогам частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України та 
частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України.

Головне науково-експертне управління у своєму висновку висловив 
зауваження, зокрема, стосовно того, що за своїм економічним змістом 
прощення боргу слід розглядати як отримання певної матеріальної вигоди, 
збільшення доходу платника податку, а тому звільнення його від 
оподаткування виглядає сумнівним, з точки зору, по-перше, дискримінації 
сумлінних платників податків, які належним чином виконують зобов’язання 
за кредитним договором, по-друге, застосування до усіх кредитних договорів 
та будь-яких платників податків, по-третє, зменшення надходжень до місцевих 
бюджетів, по-четверте, ризику використання для мінімізації податків. 

Міністерство фінансів України у проекті свого висновку зазначило 
що, законопроект не підтримує, оскільки, зокрема, реалізація запропонованих 
змін щодо звільнення від ПДФО усієї суми прощеного боргу може бути 
використано окремими фізичними особами для створення схем ухилення від 



оподаткування податком на доходи фізичних осіб та, як наслідок, призведе до 
втрат місцевих бюджетів.

З огляду на вищезазначене та керуючись положеннями частини третьої 
статті 93, статті 108 Закону України «Про регламент Верховної Ради України», 
Комітет вирішив:

1. рекомендувати Верховній Раді України:
за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні, відповідно до 

пункту 1 частини першої статті 114 Закону України «Про регламент Верховної 
Ради України», проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті 
та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб (реєстр. №4399 від 
18.11.2020р.), внесений народними депутатами України Тарасенком Т.П. та 
іншими народними депутатами України, прийняти за основу, з врахуванням 
пропозиції щодо виключення п.6 розділу І законопроекту як такого, що вже 
врегульовано підпунктом 165.1.16 пункту 165.1 статті 165 Податкового 
кодексу України, з дорученням Комітету підготувати його до другого читання 
з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи.

 
2. Співдоповідачем від Комітету визначити Голову Комітету - народного 

депутата України Д.О. Гетманцева.

Голова Комітету                                                                  Д.О. Гетманцев 
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